ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA STĂNILEŞTI
CONSILIU LOCAL

Hotararea se adopta cu
votul majoritatii consilierilor
locali in functie

HOTARAREA
NR. 32
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
Avand in vedere :
- raportul nr.7846/26.11.2013 al compartimentului financiar – contabil din
aparatul de specialitate al primarului comunei Stanilesti, din care rezulta
indeplinirea conditiilor legale pentru propunerile facute;
- expunerea de motive a primarului comunei Stanilesti;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal
modificata si completata prin Legea 343/2006; Hotararea Guvernului nr. 44/
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si
Hotararea Guvernului
nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum
si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2014.
In temeiul art. 36 , alin. 2, lit. “b”, alin. 4, lit. “c”, art. 45, alin. 1 si 2 , litera
“c”, art. 115, alin. 1, litera “b” din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata , modificata si completata ulterior.
Consiliul local al comunei Stanilesti, judetul Vaslui;
HOTARASTE:
Art. 1- Impozitele si taxele locale pentru anul 2014 se stabilesc conform
Anexei 1.
Ca impozit anual se stabileste impozitul si taxa pe cladiri si se achita la
bugetul local unde este amplasata cladirea. Pentru cladirile proprietate publica
sau private a comunei, concesionate, inchiriate , date in administrare sau
folosinta , dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor , locatarilor , titularilor drepturilor de
administrare sau de folosinta , dupa caz, in conditii similare impozitului pe
cladiri. In cazul persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozitare de 1 % la valoarea impozabila a cladirii,
prervazuta in lege, avandu-se in vedere instalatiile din dotarea cladirii. Valoarea
impozabila a cladirii , se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care
este amplasata cladirea , prin aplicarea unor coeficienti de corectie prevazuti in
lege , cat si in functie de anul terminarii acesteia.

Pentru persoanele juridice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei
cote stabilite de consiliul local cuprinsa intre 0,25% si 1,50% asupra valorii de
inventar a cladirii , deci cota de 1,2% , iar in conditiile cand persoanele juridice
nu au efectuat nicio reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal
de referinta , propunem o cota de 10 % aplicata asupra valorii de inventar a
cladirii , inregistrata in contabilitatea unitatii.
In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea
amortizarii propunem cota de impozitare de 1% asupra valorii de inventar a
cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice , redusa cu 15%.
Un alt impozit care se stabileste anual , in suma fixa pe ha este impozitul si
taxa pe teren si se datoreaza bugetului local unde este amplasat terenul. Se
calculeaza in mod diferentiat , in intravilanul si extravilanul localitatilor , pe
ranguri de localitati , pe zone si pe categorii de folosinta.
Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica
datoreaza impozit asupra mijloacelor de transport. Taxa este anuala si se
stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport in functie de
capacitatea cilindrica , prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cmc sau
fractiune din aceasta cu suma prevazuta in lege.
O alta categorie de taxe sunt taxele pentru eliberarea certificatelor , avizelor si
autorizatiilor. Aceste se refera la eliberarea certificatului de urbanism si care are
la baza suprafata terenului si autorizatiei de construire prin care se plateste 0, 5
% din valoarea din proiect declarata ; taxe pentru eliberarea autorizatiilor
privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa , energie
electrica , telefon, televiziune prin cablu.
Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate propunem a fi
stabilite in suma de 32 lei /an/mp, iar pentru firmele instalate la locul exercitarii
activitatii propunem 23 lei / an/mp sau fractiune de m.p.
Impozitul / taxa pe cladiri , pe teren / mijloace de transport se plateste anual ,
in doua rate egale pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru persoanele fizice care-si platesc integral impozitul/taxa pe cladiri ,
teren si mijloace de transport pana la data de 31 martie inclusive a anului fiscal
propunem o bonificatie de 10 %.
Neachitarea la termen a impozitelor atrage după sine calcule a majorărilor
de întârziere în valoare de 2% pe lună /fracţiune de lună.
Art. 2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde
compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Stanilesti.
Stanilesti-18 decembrie 2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
ARTENE IRIMIA

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI
MUNTEANU MIRELA

ANEXA 1
TABLOUL
Cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2014

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE
VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin (3)
___________________________________________________________________________
____
Valoarea impozabilă

Nr. Tipul clădirii
lei/m.p.
Cu instalatii de apa,
instalatii de apa,

Fara

Canalizare , electrice , încălzire

canalizare, electrice

, incalzire
(condi. Cumulative)

2014
1. Cladiri cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
2.

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

3. Cladire - anexa cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui tratament termic
si /sau chimic.
4. Cladire - anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
si /sau chimic.

935

254

159

95

555

159

143

63

5. In cazul contribuabilului care detine la acceasi
75% din suma
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol
s-ar aplica cladirii
si / sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare
din tipurile de cladiri prevazute la punctele 1-4

6. In cazul contribuabilului care detine la acceasi
din suma
adresa, incaperi amplasate la subsol, la demisol
s-ar aplica cladirii
si / sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat
cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la punctele 1-4.

75% din suma
care s-ar aplica cladirii

50% din suma

care

50%

care s-ar aplica cladirii

care

IMPOZITUL si TAXA PE TEREN
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILANTERENURI
CU CONSTRUCŢII – LEI / HA
___________________________________________________________________________
_____
Art. 258 alin. (2)
Zona in cadrul localitatii
localitati
C
CANTEMIR

Nivelurile de impozitare pe ranguri de

IV STANILESTI

V BUDU
BOGDANA

VOLOSENI
GURA VAII
SARATU
POGANESTI
CHERSACOSU

2014

2014

534

355

IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ALTĂ
CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCŢII
Art. 258 alin.(4)

Nr. categoria de folosinta

lei/ ha

zona C

2014
_________________________________________________________
_____
1 Teren arabil …………………………………………………………………………………… 19
2 Păşune ………………………………………………………………………………………....15
3 Fâneaţă …………………………………………………………………………………………15
4 Vie ……………………………………………………………………………………………….28
5 Livadă……………………………………………………………………………………………35
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră ……………………………………………….19

7 Teren cu ape ………………………………………………………………………………8

IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN/ LEI/ HA
___________________________________________________________________
________
Art. 258 alin.(4) ha

lei/

NR. CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ
Zona C

2014
____________________________________________________________
_______
1 Teren cu construcţii ……………………………………………………………………………......26
2 Teren arabil …………………………………………………………………………………………45
3 Păşune ………………………………………………………………………………………………22
4 Fâneaţă …………………………………………………………………………………...…………22
5 Vie pe rod ……………………………………………………………………………………………50
6 Livadă pe rod ………………………………………………………………………………………..50
7 Pădure ……………………………………………………………………………………………….12
8 Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole ……………………………………………………………..………………………2

9 Teren cu amenajări piscicole ……………………………………………………………..33
10. Via pana la rod……………………………………………………………………………0
11. Teren neproductiv:……………………………………………………………………… .0

________________________________________________________________
_______

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
___________________________________________________________________________
________
MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ
lei 200 c.mc.
sau fracţiune din

aceasta
1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv ….………………………………………………....8
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3
şi 2000 cm3 inclusiv18 18…………………………………………………………………………………...18
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3
şi 2600 cm3 inclusiv 72 …………………………………………………………………………………..72
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3
şi 3000 cm3 inclusiv 144 …..………………………………………………………………………….. …144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001cm3 …………………………………………………………………. .290
6 Autobuze, autocare, microbuze …………………………………………………………………………24
7 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 30 ……………………………………………………...30
8 Tractoare înmatriculate ………………………………………………………………………………..…18

Combinatii de autovehicole( articulate sau terenuri rutiere) de transport masa totala
maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Art. 263 alin. (5) L. 571 /2003 lei /an autovehicul

Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

I

IMPOZITUL (LEI /AN)

Ax(e) motor
Alte sisteme
(oare) cu
de suspensie
system de
pentru axele
suspensie
motoare
pneumatica sau
echivalentel
recunoscute

VEHICULE CU 2+1 AXE

1) Masa de cel putin 12 tone , dar mai mică de 14
tone
2) Masa de cel putin 14 tone , dar mai mică de 16
tone
3) Masa de cel putin 16 tone , dar mai mică de 18
tone
4) Masa de cel putin 18 tone , dar mai mică de 20
tone
5) Masa de cel putin 20 tone , dar mai mică de 22

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

tone
6) Masa de cel putin 22 tone , dar mai mică de 23
tone
7) Masa de cel putin 23 tone , dar mai mică de 25
tone
8) Masa de cel putin 25 tone , dar mai mică de
28tone
9) Masa de cel putin 28 tone
II

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

VEHICULE CU 2+2 AXE

1) Masa de cel putin 23 tone , dar mai mică de 25
tone
2) Masa de cel putin 25 tone , dar mai mică de 26
tone
3) Masa de cel putin 26 tone , dar mai mică de 28
tone
4) Masa de cel putin 28 tone , dar mai mică de 29
tone
5) Masa de cel putin 29 tone , dar mai mică de 31
tone
6) Masa de cel putin 31 tone , dar mai mică de 33
tone
7) Masa de cel putin 33 tone , dar mai mică de 36
tone
8) Masa de cel putin 36 tone , dar mai mică de 38
tone
9) Masa de cel putin 38 tone

III VEHICULE CU 2+3 AXE
1) Masa de cel putin 36 tone , dar mai mică de 38
tone
2) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mică de 40
tone
3) Masa de cel putin 40 tone
IV VEHICULE CU 3+2 AXE
1) Masa de cel putin 36 tone , dar mai mică de 38
tone
2) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mică de 40
tone
3) Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44
tone
4) Masa de cel putin 44 tone
v

320

VEHICULE CU 3+3 AXE

1) Masa de cel putin 36 tone , dar mai mică de 38
tone
2) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mică de 40
tone
3) Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44
tone

4) Masa de cel putin 44 tone

1434

2283

Art. 263 alin. (6)
REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE
Masa totală maximă autorizată

Impozit
2014
a. Până la 1 tonă, inclusiv …………………………………………………………………….9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone ………………………………………………..34
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone …………………………………………….....52
d. Peste 5 tone ……………………………………………………………………………….64
_________________________________________________________________________________
________

_________________________________________________________________________
________
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art. 267 alin. (1)
A. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

TAXA –

LEI

2014
a) până la 150 m2 inclusiv ……………………………………………………………………………..6
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv …………………………………………………………………………7
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv ………………………………………………………………………....9
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv ………………………………………………………………………....12
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv ……………………………………………………………………….14
f) peste 1.000 m2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………6+0,05
lei/m2
pentru
fiecare
m2 care
depăşe
şte
1.000
m2

14+0,0
1
___________________________________________________________________
_____
__
Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de

2014

foraje şi excavări ………………………………………………………8 lei pentru fiecare m.p.
afectat

Art. 267 alin. (7)

2014

a) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice - pentru
fiecare m2 afectat acestor lucrări………………………………………………………….8 lei pentru fiecare
m.p. de
suprafata
ocupata de
constructie
b) Taxa pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de
afişaj - pentru fiecare m2 afectat acestor lucrări………………………………………….8 lei pentru
fiecare m.p.
de
suprafata
ocupata de
constructie
c) Taxa pentru amplasarea firmelor şi reclamelor pentru fiecare m2 afectat acestor lucrări……………………………………………..8 lei pentru fiecare
m.p. de
suprafata
ocupata de
constructie

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 ………………. ………….13 lei pentru
fiecare racord

Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului
de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean ………………………..15 lei

ART. 267 alin(13)

Taxa pentru eliberarea certificatului
de nomenclatură stradală şi adresă…………………………………………………9 lei
ART. 268 alin(1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
pentru desfăşurarea unei activităţi economice ……………………………………….15 lei

ART. 268 alin(2)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare…………………………………..20 lei

ART. 268 alin(3)
Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru
fiecare m2 de plan sau fracţiune…………………………………………………………28 lei
pentru fiecare m.p.
sau fractiune
de m.p.

ART. 268 alin(4)
Taxă pentru eliberarea certificatului de producător…………………………………..70 lei
ART. 268 alin(5)
Taxa pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică…………………………………………………………………………..2.553

lei
___________________________________________________________________
________
TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 271 alin. (2)

1. Taxe pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
lei/mp sau fracţiune de mp/an
a) în cazul in care persoana derulează o activitate economică……………………….32

lei
b)

in cazul oricarui alt panou, afisaj, sau structura de
afisaj pentru reclama si publicitate………………………………………………… . ..23

lei

IMPOZITUL PE SPECTACOL PENTRU VIDEOTECI ŞI DISCOTECI
Art. 275 alin.(2)

Manifestări artistice sau activităţi distractive

lei/m.p.

a) în cazul videotecilor……………………………………………………………..1 leu
b) în cazul discotecilor………………………………………………………..……1 leu

SANCTIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 294 alin. (3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la
279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei.
Art. 294 alin. (4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR
JURIDICE
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu
300%, respectiv:
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 de lei la 1.116 de
lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1.116 lei la 2784lei.

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 1.300 de lei la 6.312 lei.

LEGEA NR. 117/1999

Privind taxele extrajudiciare de timbru
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi
Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii
publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale,
de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în
exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de
fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte 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
lei
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani…………………………………………………………………….2
lei
- pentru animale peste 2 ani……………………………………………………………..……2
lei
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal,
în bilete de proprietate
- pentru animale sub 2 ani …………………………………………………………………….2
lei
- pentru animale peste 2 ani…………………………………………………………………...
5 lei
4

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală ………………………………………………... 6
lei

4. Taxa pentru înregistrarea contractelor de arendă şi a actelor adiţionale aferente
acestora…3 lei
5. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării
numelui……………………..15 lei
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
căsătoriei……………………..2 lei
7. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor
de stare civilă întocmite de autorităţile
străine…………………………………………………..2 lei

8. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare
civila…………………… 2 lei
9. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar ……………………………………
2 lei

.

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până
la 3.500 kg inclusiv ………………………………………………………………………………60
lei
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare
de 3500 kg ……………………………………………………………………………………….145
lei
2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar……………………………………………………... 9
lei
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
remorcilor …………………………………………………………………………………………414
lei

