Anexa Nr. 1 la HCL nr. 92/2013

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI
AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2014
CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale
Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se indexează/ajustează
anual, în condiţiile art. 292 şi respectiv art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7)
I. Impozitul şi taxa pe clădire
A. Persoane fizice art. 251
(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădiri.
(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la
alin. (3), valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.
NR.
crt
1

2

Felul clădirilor şi a altor construcţii
impozabile

Nivelurile hotărâte pe anul 2013

Nivelurile prevăzute pe anul 2014

Clădiri
A. cu cadre din beton armat, sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/ sau
chimic
- cu instalaţie ( apă, canalizare, electrice,
935
935
încălzire – condiţii cumulative
- fără instalaţii de apă, canalizare, electrice,
555
555
încălzire
B. 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
- cu instalaţie ( apă, canalizare, electrice,
254
254
încălzire – condiţii cumulative
- fără instalaţii de apă, canalizare, electrice,
159
159
încălzire
Construcţii anexe situate în afara corpului principal al clădirii

3.
4.

C. cu cadre din beton armat, sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/ sau
chimic
- cu instalaţie ( apă, canalizare, electrice,
159
159
încălzire – condiţii cumulative
- fără instalaţii de apă, canalizare, electrice,
143
143
încălzire
D. 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
- cu instalaţie ( apă, canalizare, electrice,
95
95
încălzire – condiţii cumulative
- fără instalaţii de apă, canalizare, electrice,
63
63
încălzire
Pentru locuinţe situate la subsol sau
75% din suma care s-ar aplica clădirii
75% din suma care s-ar aplica clădirii
mansarde
Pentru spaţiile cu alte destinaţie situate în 50% din suma care s-ar aplica clădirii
50% din suma care s-ar aplica clădirii
subsolul clădirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea prin înmulţirea valorii
determinate conform tabelul cu coeficienţii de corecţie corespunzător:
Zona în cadrul localităţii
A
B
C
D
Sate aparţinătoare

Coeficientul de corecţie
2,40
2,30
2,20
2,10
1.05

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a). cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
b). cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusive, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se
majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
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Art. 252. - (1) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, impozitul pe clădiri se majorează după cum
urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2 Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care
proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei
speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%
B. Persoane juridice:
Art. 253 alineat (1) Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare
asupra valorii de inventar a clădirii.
Alineatul (2) cota impozitului pe clădiri este 0.25% - 1.50% inclusiv;
a). 1,1%, asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora.
Art. 253, alineatul (6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local astfel:
a). 20% - pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă
b). 40%- pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă
Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii.
Art. 253 alineat (4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.
Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%
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II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
A. Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan lei/ha în funcţie de zonă – teren cu construţii
Zona de încadrare

Nivel existent in anul 2013 lei/ha

Nivel propus pentru anul 2014 lei/ha

A

7.553

7.553

B

5.269

5.269

C

3.335

3.335

D

1.763

1.763

Sate aparţinătoare

711

711

Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%
B. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă dacât cea de terenuri cu construcţii
Nr.
crt

Zona

Categoria
de folosinţă

1
2
3
4
5

Teren arabil
Păşune
Fâneţe
Vie
Livadă

NIVELUL
Zona A
Nivelul
existent in
anul 2013
28
21
21
46
53

Nivelul propus
pentru anul
2014
28
21
21
46
53

Zona B
Nivelul
existent in
anul 2013
21
19
19
35
46

Nivelul propus
pentru anul
2014
21
19
19
35
46
4

Zona C
Nivelul
existent in
anul 2013
19
15
15
28
35

Nivelul
propus pentru
anul 2014
19
15
15
28
35

Zona D
Nivelul
existent in
anul 2013
15
13
13
19
28

Nivelul propus
pentru anul
2014
15
13
13
19
28

6

7
8
9

Pădure sau alt
teren cu vegetaţie
forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi
ferate
Neproductiv

28

28

21

21

19

19

15

15

15
X

15
X

13
X

13
X

8
X

8
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suma stabilită se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Randul localităţii

Coeficientul de corecţie

O
8,00
I
5,00
II
4,00
III
3,00
IV
1,10
V
1,05
Având în vedere că municipiul Târgu Secuiesc este o localitate de rangul II, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este 4,00.
Pentru sate aparţinătoare Lunga, Tinoasa şi Săsăuşi coeficientul de corecţie care va fi aplicat este prevăzut în coloana V, 1.05.
Art. 258 alin.(5 ^1) - Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoanelor juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin.
(4) şi art. 287 alin. (1) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a). au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b). au înregistrat în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din defăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a)
Art.258 alin(7) -Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi
schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie
sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
(7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea
categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa
acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
(8) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din
măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în
vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în
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evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare
celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.
(7) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinţei.
Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%
C. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
- lei/ha -

Nr.
crt

Zona

NIVELUL
Zona A

Categoria
de folosinţă

1
2
3
4
5

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneţe
Vie pe rod, alta decât
cea prevăzută la nr. crt.
5.1
5.1 Vie până la intrarea pe
rod
6
Livadă pe rod, alta
decât cea prevăzută la
nr. crt. 6.1
6.1 Livadă până la intrarea
pe rod
7
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu

Zona B

Zona C

Zona D

Nivelul
existent in
anul 2013

Nivelul
propus pentru
anul 2014

Nivelul
existent in
anul 2013

Nivelul
propus pentru
anul 2014

Nivelul
existent in
anul 2013

Nivelul
propus pentru
anul 2014

Nivelul
existent in
anul 2013

31
50
28
28

31
50
28
28

28
48
26
26

28
48
26
26

26
45
22
22

26
45
22
22

22
42
20
20

Nivelul
propus
pentru anul
2014
22
42
20
20

55

55

53

53

50

50

48

48

x

x

x

x

x

x

x

x

56

56

53

53

50

50

48

48

x

x

x

x

x

x

X

X

16

16

14

14

12

12

8

8

6

excepţia celui prevăzut
la nr. crt. 7.1
7.1 Pădure în vârstă de
până la 20 de ani şi
pădure cu rol de
protecţie
8
Teren cu apă, altul
decât cel cu amenajări
piscicole
8.1 Teren cu amenajări
piscicole
9
Drumuri şi căi ferate
10 Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

6

6

5

5

2

2

1

1

34

34

31

31

28

28

26

26

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Nota:
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimat în ha, cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţit cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin .(5) astfel:
Zona în cadrul
Localităţii

A
B
C
D

Rangul localităţii
0

I

II

III

IV

V

2,60
2,50
2,40
2,30

2,50
2,40
2,30
2,20

2,40
2,30
2,20
2,10

2,30
2,20
2,10
2,00

1,10
1,05
1,00
0,95

1,05
1,00
0,95
0,90

Având în vedere că municipiul Târgu Secuiesc este o localitate de rangul II, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este prevăzut în coloana II.
Pentru sate aparţinătoare Lunga, Tinoasa şi Săsăuşi coeficientul de corecţie care va fi aplicat este prevăzut în coloana V.
Art.258 alin(8) - Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală
rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale
se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se
înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.
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Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%
III. Impozitul pe mijlocul de transport
A.I Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică
NR.
crt.

1.

-lei/an/200 cm3
sau fracţiune pe anul 2013

Tipuri de autovehicule

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
8
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi
2000 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi
2600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi
3000 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3

6.

Autobuze, autocare, microbuze

7.

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de
până la 12 to inclusiv, precum şi autoturismele de teren
din producţie internă
Tractoare înmatriculate

2.
3.
4.

8.

-lei/an/200 cm3
sau fracţiune pe anul 2014

8

18

18

72

72

144

144

290

290

24

24

30

30

18

18

II. Vehicule înregistrate
1
1.1.

Vehicule cu capacitate cilindrică
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

-lei/200 cm3- 2013
4

-lei/200 cm3 - 2014
4

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

6

1.3

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

100 lei/an

100 lei/an

Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%
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Remorci, semiremorci sau rulote
Art. 263 alin. (6)
Impozit 2013
- lei 9
34
52
64

Masa 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

Impozit 2014
- lei 9
34
52
64

Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%

Art. 263 alin. (4)*
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

I

II

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele
motoare

două axe
1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

3 axe

9

III

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6

Masa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

4 axe

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele
motoare

2+1 axe
1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

10

II

III

IV

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9

Masa de cel puţin 28 tone

747

1.310

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3
4

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

491
721

721
871

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

2+2 axe

2+3 axe

3+2 axe

11

V

3+3 axe
1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283

Mijloace de transport pe apă
Art. 263 alin. (7)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru
pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement *)
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP,
inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP,
inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau
fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la
1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste
1500 de tone şi până la 3000 de tone,
inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste
3000 de tone

Impozit pe anul 2014
Impozit pe 2013
21

21

56
210
1119
210
x
559

56
210
1119
210
x
559

909

909

1398

1398

2237

2237

182

182

X

X

182

182

280

280

490

490
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Art. 262. - Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi
Insula Balta Ialomiţei;
c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban,
inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public.
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
Pct. 106 din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele metodologică pentru aplicarea Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare –
Contribuabilii care au ca obiect al activităţii producţia sau comerţul cu mijloace de transport nu datorează taxa pe mijloace de transport pentru mijloacele
de transport înregistrate în contabilitate ca stocuri.
Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%

IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
A.

1

În domeniul construcţiilor taxele se Taxa lei/mp prevăzute pe anul 2013
Taxa lei/mp prevăzute pe anul 2014
stabilesc în funcţie de valoarea acestora
sau a instalaţiiloe, de suprafaţa terenurilor
sau de natura serviciilor prastate
Art. 267 alin. 1 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în fucţie de suprafaţa pentru care se solicită:
în mediul urban:
a. până la 150 mp inclusiv
6
6
b. între 151 şi 250 mp inclusiv
7
7
c. între 251 şi 500 mp inclusiv
9
9
d. între 501 şi 750 mp inclusiv
12
12
e. între 751 şi 1.000 mp inclusiv
14
14
f. peste 1.000 mp
14 +0.0 1 lei / mp. pentru ceea ce
14 +0.0 1 lei / mp. pentru ceea ce depăşeşte
depăşeşte suprafaţa de 1.000 mp
suprafaţa de 1.000 mp

Art. 267 alin 2 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită
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Art. 267 alin 3Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire
pentru o clădire care urmează a fi folosit ca locuinţă sau anexa la
locuinţă
Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări
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
Art. 267 alin 6 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de
tabere de corturi, căsuţe sau rulote, ori campinguri.
Art. 267 alin. 7 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile
şi în spaţiile publice, precum şi pentru 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
prezentei anexe
Art. 267 alin 9 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,
totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu
Art. 267 alin 10 Taxa pentru prelungirea certificatului de
urbanism, precum şi autorizaţiilor de construire
Art. 267 alin. 11 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele 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 amenajarea teritoriului, de către
primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
judeţean
Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă
Art. 268 alin. (1)
1. în mediul rural
Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii pentru desfăşurarea unei
2. în mediul urban
activităţi economice

0,5% din valoarea autorizată a lucrării
8 lei pentru fiecare m2 afectat
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier
2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie
8 pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv
instalaţiile aferente
0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei
30% din valoarea taxei iniţial

13 lei, pentru fiecare racord

15 lei

9 lei
15 lei
80 lei
14

Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1) art 268
Art. 268 alin. 2 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
20 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2
funcţionare
Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
32 lei, pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile
locale
Art. 268 alin 4 Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
80 lei
Art. 268 alin. (5)
Între 0-4.179 lei inclusiv/2013 – Între 0-4.179 lei inclusiv/2014
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
Art. 268 alin. 5 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică taxa este pe anul 2014:
Unităţi
A). Restaurante 5530
Restaurante cu autoservire
Restaurante cu program distractiv
Restaurante fără program distractiv
Cafenele, cofetării care servesc băuturi alcoolice
Unităţi unde nu servesc băuturi alcoolice
B). Baruri 5540
Baruri, berării,cârciumi
Cluburi de noapte
C). Cantină

Nr. de loc la mese 0-50
50-100
- lei/an 120
120
300
600
180
360
300
120

Peste 100
120
1.200
720

600
2.400
60

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 270 alin.(1) Taxe pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Beneficiarii serviciilor de reclamă şi publicitate realizate în baza unei contract sau a unei astfel de înţelegere încheiate cu oricare altă persoană datorează
taxa, prevăzute în art. 270 din Codul fiscal la bugetul local prin apolicarea cotei de 3%, asupra valorii serviciilor reclamă şi publicitate, prevăzute în
contract.
Art. 271 alin. (2)
- lei/m2 sau fracţiune de m2
- lei/m2 sau fracţiune de m2
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
2013
15

2014

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

40

40

30

30

- lei/m2 sau fracţiune de m2
2013

- lei/m2 sau fracţiune de m2
2014

2
3

2
3

Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
Art. 275 alin. (2)

a) în cazul videotecilor
b) în cazul discotecilor

Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%
VII. TAXA HOTELIERĂ
Art. 279 alinetul 2 Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxă hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de
cazare pentru fiecare zi de sezur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea odată cu luarea în
evidenţă a persoanelor cazate.
Art. 287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL (%) este 0%
VIII TAXE SPECIALE
Nr. crt

Denumirea taxei speciale

Nivelul taxei speciale stabilite pe anul 2014

16

Denumirea compartimentului de
specialitate care prestează serviciul taxabil

1.

Remăsurarea unor suprafeţe de teren
pentru rectificarea hotarelor

2.

Taxa speciale pentru oficierea
căsătoriilor în zilele de sâmbătă,
duminică şi sărbători legale

3*.

Taxa speciale de urgenţă ptr. elibararea
de certificate, autorizaţi şi adeverinţe

4

5.

Până 1 Ha 10 lei peste 1Ha ptr. fiecare Ha
11 lei

Compartimentul Agricol şi Silvic

55 lei/zi

Compartimentul Stare Civilă

Toate birourile şi compartimentele din
cadrul Primăriei

- persoane fizice

10 lei/doc.

- persoane juridice

15 lei/doc

Taxe privind servicii de copiat,
multiplicat si scris, acte necesare
populatiei in raporturile acesteia cu
Primaria si serviciile publice din
subordinea Consiliului local

Toate birourile şi compartimentele din
cadrul Primăriei

- format A4

1 lei/copie

- format A3

2 lei/copie

- format A2

3 lei/copie

- format A1

5 lei/copie

Eliberarea la cerere actele/ documentele
din arhiva Primăriei

4 lei/copie

17

Toate birourile şi compartimentele din
cadrul Primăriei

6.

7

8
9*.

Vizarea „conform cu originalul” al
actelor/ dcumentelor eliberate

3 lei/document

Taxe privind servicii copiat,multiplicat
de pe documente deţinute de autoritatea
Taxa copiat Format A4 – 1 lei/copie
sau de instituţia publică conf art 9 din
Legea 544/2001 privind liberul acces la Taxa copiat Format A3 – 2 lei/copie
informaţiile de interes public, republicat. Taxa copiat Format A2 – 3 lei/copie
Taxa copiat Format A1 – 5 lei/copie

Taxe poştale cu confirmare-primire

5,20 lei/scrisoare

Toate birourile şi compartimentele din
cadrul Primăriei

Toate birourile şi compartimentele din
cadrul Primăriei

Toate birourile şi compartimentele din
cadrul Primăriei

Taxe speciale pentru închirierea maşini şi utilaje aflat în dotarea Primăriei municipiului Tg. Secuiesc

9.1

- maşina de găurit

50 lei/oră

Gospodăria comunală

9.2

- polizor unghiular (flex)

50 lei/oră

Gospodăria comunală

9.3

- placă vibro compactor

35 lei/oră

Gospodăria comunală

9.4

- cilindru compactor Wacker

100 lei/oră

Gospodăria comunală

9.5

- compressor cu aer pentru picamer

100 lei/oră

Gospodăria comunală

9.6

- 1 buc cort (pavilion)

20 lei/zii

Gospodăria comunală

9.7

- masă şi 2 buc bănci

20 lei/zii

Gospodăria comunală

9.8

- tractor U650 + remorca

80 lei/oră

Gospodăria comunală

9.9

- ridicător hydraulic cu platforma pentru

100 lei/oră

Gospodăria comunală

18

lucrari la inaltime
9.10

- motor ferestrău

50 lei/oră

Gospodăria comunală

9.11

- maşina multifuncţional Komatsu

120 lei/oră

Gospodăria comunală

9.12

- autoutilitar marca Ford

60 lei/ora + 2 lei/km

Gospodăria comunală

9.13

- generator curent

40 lei/oră

Gospodăria comunală

9.14

- maşină de tuns iarbă

15 lei/oră

Gospodăria comunală

9.15

- tractor Hart

50 lei/ora

Gospodăria comunală

9.16

- autogreder

150 lei/oră

Gospodăria comunală

9.17

- pompă pentru apă

20 lei/oră

Gospodăria comunală

9.18

- basculant de mare tonaj marca Volvo +
remorca cu basculanta sau remorca cu
platforma si prelata

120 lei/ora

Gospodăria comunală

9.19

- generator electric trifazic

85 lei/oră

Gospodăria comunală

9.20

- maşina de măturat mică Volkswagen

85 lei/oră

Gospodăria comunală

9.21

- mai compactor

70 lei/oră

Gospodăria comunală

9.22

- autobus marca Iveco 18+1 persoane cu
remorca

200 lei/zi chiria + 2 lei/km combustibil

Gospodăria comunală

19

Gospodăria comunală
9.23

autospecială cu scară culisantă IFA

70 lei/oră

Gospodăria comunală
9.24

-1000 Euro pentru prima zi - 500 Euro
pentru a doua zi - 300 Euro/zi începând cu a
treia zi + se adaugă cheltuielile de transport
şi masă ptr. personalul de deservire

Scena metalică

150 lei/zi in cursul saptamanii
9.25

Gospodăria comunală

Inchirierea canton pastoral Katrusa
300 lei/zi in zilele sambata si duminica

10**.

Taxa teren pentru persoane fizice pentru
curăţarea zonelor verzi, parcari, teren de
joc in preajma blocurilor

5 lei/persoane

Gospodăria Comunală

11

Taxă pentru eliberarea Licenţei de
Traseu, nivelul taxei

100 lei/an

Compartimetul de resurse umane şi
control comercial

12

Taxă pentru eliberarea Autorizaţiei Taxi

300 lei/an

Compartimetul de resurse umane şi
control comercial

13

Taxe pentru închirierea tuburilor de
protecţie pentru pozarea reţelelor
edilitare subterane (electricitate, tv
cablu, telefonie mobilă, altele asemenea)

pentru 1 ml de tub de protectie pe o luna
suma de 0.5 lei

Biroul urbanism

14

Taxă pentru liber acces, vehicolelor peste 1 to în străzile unde circulaţia este interzis
20

14.11

pentru vehicolele până la 1 to inclusive

14.2

pentru vehicolele de la 1,01 to până la
3,5 to inclusive

14.3

pentru vehicolele peste 3,6 to

15

Taxă pentru notificarea vânzărilor de
soldare

100 lei/an, taxa zilnice este 20 lei/zi

Compartimenul resurse umane şi control
comercial

300 lei/an, taxe zilnice este 50 lei/zi

Compartimenul resurse umane şi control
comercial

500 lei/an, taxe zilnice este 100 lei/zi.“

taxe este 50 lei/ocazie

Compartimenul resurse umane şi control
comercial
Compartimenul resurse umane şi control
comercial

Nota: Taxa de urgenţă eliberare acte se datorează de către persoanele fizice şi juridice care solicită eliberarea unor acte sau documente în termen de cel
mult 3 zile de la data depunerii cererii. Taxa se datorează în cazul în care este posibilă eliberarea actelor în termenul amintit mai sus şi se încasează pe
baza chitanţei eliberată la caseria primăriei municipiului Tg. Secuiesc.
La pct. 9*Se acordă o reducere de până la 30% pentru următoarele categorii:
• Organizaţii non-profit – reducere de 30 %
• Asociaţiile şi cluburile sportive din municipiul Târgu Secuiesc – reducere de 30 %
• Asociaţiile de locatari – reducere de 20 %
• Agenţi economici din municipiul Târgu Secuiesc – reducere de 10 %
• Persoane fizice din municipiul Târgu Secuiesc – reducere de 10 %
** Nota: Taxa teren pentru îngrijirea şi curăţarea zonelor verzi în preajma blocurilor se datorează de către persoanele fizice. Persoanele fizice care
locuiesc în blocuri de locuninţă pot solicita scutirea numai prin intermediul Asociaţiei de proprietari. Taxa se calculează pe persoană, în cuantum de 5
lei/persoane/an, taxa se achită în două rate până la 31 martie şi 30 septembrie. În caz de neplată se calculează majorări de întârziere conform legislaţiei în
vigoare.
IX. ALTE TAXE LOCALE
A. art.283 pct. 1 Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice:
Nr.

Modul de folosire

Nivelul taxei pentru anul 2014
21

Crt
1

Taxa pentru expunerea de materiale cu înscrisuri prin ancorare
de stâlp sau de alte obiecte de pe domeniul public sau privat

Lei/bucata/luna
10

2

Taxa pentru vehicularea reclame sonore

Lei/zi
100

3

Taxa pentru folosirea terenului proprietatea municipiului
Târgu Secuiesc

- ocazional chiria este 15 lei/mp/zi
*20% reducere pentru agenti economici din municipiul Targu
Secuiesc si sate apartinatoare
** se acordă gratuit pentru persoanele fizice şi juridice care
organizează diferite manifestări în parteneriat cu Primăria
minicipiului Târgu Secuiesc
- pentru o perioadă mai îndelungată dar nu mai mult de 8 luni
chiria este 19 lei/ /mp /lună

22

4 Taxa pentru folosirea terenului proprietatea publică a
.
municipiului Târgu Secuiesc pentru orice modalităţi de
desfacere a produselor, din faţa sediilor proprii ale agenţilor
economici şi ale unităţilor comerciale sau punctului de lucru
pe perioada 01.03.- 30.10.2012, cu excepţia evenimentelor
organizate de Primăria mun. Târgu Secuiesc

lei/mp/zi

Pentru suprafaţa de până la 10 mp
Între 11-50 mp
Între 51 mp – 100 mp
Între 101mp – 200 mp
Peste 200 mp

1 leu/mp/zi
0,8 lei/mp/zi
0,6 lei/mp/zi
0,4 lei/mp/zi
0,2 lei/mp/zi

pct. 199 alin. 2.4 Taxa pentru realizarea unor lucrări lei/mp
2013 - Modificat prin HCL 68/2013

1
2
3

94 lei/mp
106 lei/mp
106 lei/mp

refacere stradă şi trotuar asfaltată
refacere trotuar dale
refacere stradă pavată

- 118,31 lei/mp
- 166.59 lei/mp
- 220.37 lei/mp

2014
118.31 lei/mp
166.59 lei/mp
220.37 lei/mp

A.pct. 199 alin 2.1 Taxa pentru parcarea ocazională a autovehiculelor, taxa se stabileşte în lei/oră/vehicule, astfel încât nivelul acesteia înmulţit cu 24 să
nu depăşească 10,00 lei. Pe anul 2014 taxa este 1,00 lei/1oră/vehicule.
B.pct. 199 alin. 2.5 Taxe pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări

1

taxa zilnice

C. pct. 199 alin.2.7. Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcţii (taxa garaj)
23

2013

2014

100 lei/ zi

100 lei/ zi

1.

Taxa anuală

2013

2014

20 lei/an

20 lei/an

Taxa se achită în două rate egale începând cu data autorizării, la data de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. În caz de neplată se calculează majorări şi
penalizări de întârziere. În cazul construcţiilor provizorii realizate sau desfinţate în cursul anului fiscal, taxa se calculează proporţional cu perioada
rămasă până la sfârşitul anului fiscal.
X. SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
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 cele de la lit. b)-d) cu amendă
de la 279 de lei la 696 de lei
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 1578 lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 294 alin. (6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu
300%, respectiv:
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu
amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
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 de lei la 6312 lei.

XI . LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

Nr.
crt.

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridică
- lei 24

CAPITOLUL I
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
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
1
anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se
2
atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare
Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din
2
Eliberarea certificatului de producător
Ordonanta Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele si taxele locale
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
X
3
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în
X
bilete de proprietate:
4
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din
Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea
5
Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în
6
2
justiţie
7
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
8
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului
15
9
Înregistrarea, 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 întocmite de
10
2
autorităţile străine
11
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
12
2
deteriorate
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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

1

2
3
4

1

Acte de identitate:
X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau
prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii
străini şi pentru persoanele
5
fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei cetăţenilor români
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
Abrogat prin OUG 70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie
6
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor
Abrogat prin OUG 70/2009
pierdute, furate sau deteriorate
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul
Abrogat prin OUG 70/2009
permanent de evidenţă a populaţiei
Eliberarea sau viza anuală a permiselor 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:
x
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A,
6
A1, B, B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A
Abrogat prin OUG 70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre
Abrogat prin OUG 70/2009
categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
d) 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
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre
Abrogat prin OUG 70/2009
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E
Abrogat prin OUG 70/2009
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2

3
4

1

2
3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru
categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori
la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru
84
persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor
pentru categoriile B, B1, B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru Abrogat prin OUG 70/2009
categoriile cuprinse în permisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru Abrogat prin OUG 70/2009
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
x
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
60
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg,
Abrogat prin OUG 70/2009
inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg
145
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
9
permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
414
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
5
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
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii
1
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia
15
celor pentru terenurile agricole şi forestiere3)
3
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Lukács László

SECRETAR
Zátyi Andrei
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 92/2013

REGULAMENT
privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale
pe teritoriul municipiului Tg. Secuiesc în anul 2014
I.

Reglementări generale:

Art. 1 În sensul O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale şi a prezentei hotărâri, taxele
speciale sunt instituite de Consiuliul local pentru funcţionarea unor servicii publice create în interesul
persoanelor fizice şi juridice, care folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele
speciale.
Art. 2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la nivelul
Consiliului local, motivate şi justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de întreţinere,
funcţionare şi dotare a serviciilor publice respective.
II.

Categorii de taxe locale speciale aplicabile în anul 2014

Art. 3 – (1) Se instituie taxa specială pentru remăsurarea unor suprafeţe de teren pentru rectificarea
hotarelor.
Plata acestei taxe se face anticipat, la caseria Primăriei municipiului Tg. Secuiesc.
Veniturile realizate vor fi utilizate pentru dotări (amenajare sală, birouri etc.) de către
Compartimentul Agricol şi Silvic.
(2) Se instituie taxa speciale pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă, duminică şi
sărbători legale.
Plata acestei taxe se face anticipat, la caseria Primăriei municipiului Tg. Secuiesc.
Veniturile realizate vor fi utilizate pentru dotări (amenajare sală, birouri etc.) de către
Compartimentul Stare Civilă, acoperirea cheltuielilor pentru imprimante, consumabile diverse, precum
şi pentru plata orelor suplimentare efectuate de către personalul serviciului care asigură funcţionarea
activităţii de stare civilă în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.
(3) Se instituie taxa speciale de urgenţă pentru emiterea în termen de 3 zile a certificate de
urbanism, autorizaţii de construire şi adeverinţă pentru identificarea intabulare la CF pentru persoane
fizice sau juridice.
Plata acestei taxe se face anticipat, la caseria Primăriei municipiului Tg. Secuiesc.
Veniturile realizate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind dotări şi amenejări
( tehnică de calcul, birotică, etc.) de către Compartimentul Urbanism.
(4) ) Se instituie taxa speciale de urgenţă pentru emiterea în termen de 3 zile a certificatelor
fiscal pentru persoane fizice şi juridice de către Biroul impozite şi taxe locale.
Veniturile realizate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind dotări şi amenejări
( tehnică de calcul, birotică, etc.) de către Biroul impozite şi taxe locale.
(5) Se instituie taxe speciale pentru închirierea maşini, utilaje si cantonul pastoral Katrusa aflat
în dotarea Primăriei municipiului Tg. Secuiesc. Pe lângă taxa speciale se aplică şi cheltuielile de
transport la domiciliu în cazul în care persoana fizică sau juridică care achită taxa specială nu are
posibilitatea de a transporta maşina sau utilajul respectiv.
Plata acestei taxei se face anticipat, la caseria Primăriei municipiului Tg. Secuiesc.
Veniturile realizate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind întreţinerea maşinilor şi
utilajelor.
6) Se instituie taxe teren pentru persoanele fizice şi juridice pentru curăţarea spaţiilor verzi în
preajma blocurilor. Taxa se achită în două rate până la 31 martie şi 30 septembrie. În caz de neplată se
calculează majorări şi penalizări de întârziere conform legislaţiei în vigoare.
Preşedinte de şedinţă,
Lukács László

Secretar,
Zátyi Andrei
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Anexa nr. 3 la HCL nr. 92 /2013

Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat
de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2014

Se acordă facilităţi fiscale, şi anume reducerea impozitului pe clădiri până la 100% pentru
persoane fizice pentru locuinţa de domiciliu, prevăzute la art. 286 alin. 1 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal şi anume:
1. reparaţii la acoperişuri, învelituri sau terase
2. reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie exterioară
3. zugrăveli şi vopsitorii exterioare
4. reparaţii şi înlocuiri la finisaj exterior – tencuieli, placaje şi alte asemenea
5. reparaţii şi înlocuiri la trotuare, la ziduri de spijin şi la scări de acces
Se acordă reducere până la 100% din impozitul pe clădiri, pentru reparaţiile efectuate pe
părţile de uz comun a clădirilor cu destinaţie de locuinţă. Deducerea impozitului nu poate depăşi
valoarea cheltuielilor.
Se acordă reducere până la 100% din impozitul pe clădiri, pentru reparaţiile efectuate pe
toate clădirile cu destinaţie de locuinţă care se află în proprietate privată. În acest caz valoarea
reparaţiilor trebuie să fie de cel puţin două ori mai mare decât suma care se deduce din inpozitul
pe clădire.
Scutirea se acordă pentru persoanele fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, certificate
de copia buletinului de identitate solicitate.
Contribuabilii beneficiază de acestă facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu
figurează în evidenţele fiscale cu debite restante, inclusiv amenzi. Verificarea îndeplinirii acestei
condiţii se va realiza de către Biroul Impozite şi Taxe Locale.
Se va depune o cerere înaintea începerii lucrărilor. În termen de 5 zile lucrătoare o comisie
specializată va analiza starea imobilului înaintea începerii lucrărilor. După terminarea lucrărilor
comisia va întocmi un proces-verbal de constatare privind lucrarea efectuată. În cazul în care se
constată că reparaţiile nu au fost realizate potrivit obligaţiilor asumate se consideră ca fiind
acordate necuvenit contibuabililor în cauză, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligaţia la plata
impozitului pe clădire curespunzător, la care se adaugă accesoriile calculate de la data de când
impozitul pe clădiri se datora bugetului local, în situaţia în care nu s-ar fi acordat facilitatea
fiscală, şi până la data efectuării plăţii. Scutirea se va acorda pe baza de procesului-verbal.
Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză solicită scutirea.

Preşedinte de şedinţă,
Lukács László
Secretar,
Zátyi Andrei
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Anexa nr. 4 la HCL. nr. 92 /2013

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute
la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, pe anul 2014
În temeiul H.G. nr. 44/2004 privind apobare Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pct. 220 alin.1, art. 286 alin. 3 şi alin. 5 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie
prezentul regulament privind aprobarea criteriilor şi precedurii de acordare a scutirilor la plata
impozitelor pe clădiri şi teren pentru persoane fizice după cum urmeză:
Procedura de acordare a facilităłilor fiscale pentru persoanele încadrate în gradul II de
invaliditate
1. Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren persoanele
încadrate în gradul II de invaliditate .Scutirile se acordă în proporţie de 100% pentru bunurile
proprii si bunurile comune ale soţilor.
2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren a persoanelor fizice
prevăzute la punctul 1. se aplică doar clădirii utilizate ca domiciliu si/sau terenului aferent
clădirii utilizate ca domiciliu, în baza documentelor justificative aflate în posesia Biroului
impozite şi taxe locale Tg Secuiesc.
3. Pentru noile cazuri ivite scutirea se va acorda în baza cererii depuse împreună cu documentele
justificative, scutirea aplicându-se începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii .
4. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu
figurează în evidenţele fiscale cu debite restante la Biroului impozite şi taxe locale Tg Secuiesc.
5. Orice modificare cu privire la veniturile realizate va fi comunicată întermen de 30 de zile de la
producerea acestuia,
Procedura de acordare a facilităłilor fiscale pentru pensionarii ale căror venituri lunare
sunt mai mici decât salariul minim pe economie si constau în exclusivitate din pensie
1. Beneficiază de o reducere cu 50% a impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren pensionarii
(soţ şi soţie) ale căror venituri lunare cumulat sunt mai mici decât salariul minim pe economie si
constau în exclusivitate din pensie.
În cazul bunurilor comune reducerea se aplică numai pentru cota parte aflată în proprietatea
pensionarului a cărei venituri se încadrează în limitele impuse în aliniatul precedent.
2 Facilitatea se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea
împreună cu actele justificative necesare:
- copie de pe cartea/buletinul de identitate
- ultimul talon de pensii
- adeverinţă privind veniturile realizate, eliberată de Direcţia Finanţelor Publice judeţul Covasna
3. Nu beneficiază de reducere persoanele care au în proprietate clădiri sau terenuri în afara
clădirii si a terenului aferent clădirii utilizate ca domicilu sau teren extravilan.
4. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu
figurează în evidenţele fiscale cu debite restante la Biroului impozite şi taxe locale Tg Secuiesc.
5. Orice modificare cu privire la veniturile realizate va fi comunicată întermen de 30 de zile de la
producerea acestuia,
Preşedinte de şedinţă,
Lukács László
Secretar,
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Zátyi Andrei

Anexa nr. 5 la HCL nr. 92 /2013

Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat
de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu pentru executarea lucrărilor de
reabilitare pe cheltuială proprie

Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri de persoanele fizice pentru proprietarii
apartamentelor din blocurile de locuinţe constituite legal în asociaţii de proprietari şi ai
imobilelor, care execută lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie la blocurile de
locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990 şi în case familiare, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Scutirea se acordă în proporţie de 100%, pe o perioadă de minimum 7 ani.
În cazul înstrăinării imobilelor, după finalizarea lucrărilor de reabilitare termică, noii
proprietari nu vor beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri.
Lucrările de reabilitare termică constau în realizarea cumulativă a lucrărilor:
- izolare termică a pereţii exterior
- înlocuire a ferestrelor şi uşilor exterioare existente
- termo-hidroizolarea terasei peste ultimul nivel sau mansardare.
Pentru aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădire, lucrările de reabilitare termică
vor fi executate în baza autorizaţiei de construire şi a documentaţiei tehnice care au stat la baza
autorizării.
Proiectul tehnic de realizare a lucrărilor de reabilitare termică a unei clădiri va avea
condiţii tehnice minime de atingere a unei performaţe energetice echivalente unei certificate de
clasă B.
Scutirea la plata impozitului pe clădiri se va acorda în anul următor finalizării lucrărilor
de mansardare şi reabilitare termică, respectiv al eliberării autorizaţiei de luare în folosinţă şi a
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Scutirea se acordă pentru persoanele fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, certificate
de copia buletinului de identitate solicitate.
Contribuabilii beneficiază de acestă facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu
figurează în evidenţele fiscale cu debite restante. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se va
realiza de către Biroul Impozite şi Taxe Locale.

Preşedinte de şedinţă,
Lukács László
Secretar,
Zátyi Andrei
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Anexa nr. 6 la HCL nr. 92 /2013

Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat
de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu pentru executarea lucrărilor privind
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientele a clădirilor

Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri de persoanele fizice care execută
lucrări privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientele a clădirilor, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Scutirea se acordă în proporţie de 100%, pe o perioadă de 5 ani.
În cazul înstrăinării imobilelor, după finalizarea lucrărilor, noii proprietari nu vor
beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri.
Pentru aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădire, lucrările privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientele a clădirilor vor fi executate în baza autorizaţiei de
construire şi a documentaţiei tehnice care au stat la baza autorizării.
Scutirea la plata impozitului pe clădiri se va acorda în anul următor finalizării lucrărilor
de mansardare şi reabilitare termică, respectiv al eliberării autorizaţiei de luare în folosinţă şi a
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Scutirea se acordă pentru persoanele fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, certificate
de copia buletinului de identitate solicitate.
Contribuabilii beneficiază de acestă facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu
figurează în evidenţele fiscale cu debite restante. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se va
realiza de către Biroul Impozite şi Taxe Locale.

Preşedinte de şedinţă,
Lukács László
Secretar,
Zátyi Andrei
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