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H O T A R A R E A   NR. 24 

din  14.12.2012 
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 

 
 

Consiliul local al comunei Zagar  în şedinţa ordinară din data de 14  decembrie 2012, 
 Având în vedere Expunerea de motive  la Proiectul de hotărâre prezentat, 
 Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 şi 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor stabilite de: 
-Constituţia României-art.56; 
-Legea 571/2003 privind Codul Fiscal ,Titlul IX – Impozite  si Taxe Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.; 
-HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003,cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări ulterioare, respectiv OUG 
28/19.03.2008; 
-O.U.G.24 / 2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar - fiscale  
In baza  art.36 al.4 lit.C ,art. 45 alin. 2 lit.c coroborat cu art.115.alin.1,lit.b   din Legea nr. 215/2001, 
republicată,  Legea Administraţiei  Publice Locale, 
 
 

HOT R ŞTE: 
 

 

Art.1 Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2013 ,aplicabile la nivelul comunei 
Zagar,conform anexelor nr.1-6 ,parte integranta din prezenta hotarare. 

Art2. Impozitele si taxele locale mentionate in anexele 1-6 se vor indexa cu rata  inflatiei. 
Art.3 Prezenta hotărâre are  caracter normativ. 

 Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Primarul comunei, 
referentul de impozite  şi taxe, din cadrul aparatului propriu . 
 Art.5.Prezenta se inainteaza serviciului impozite si taxe locale din aparatul Primariei si 
Institutiei Prefectului. 
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ANEXA  NR.1 

 

 
Incepând cu data de 01.01.2013  impozitul pe clădiri pentru persoanele fizice se calculează prin 

aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor 
de evaluare prevăzute mai jos: 

 
 
Nr. 
Crt 

 
Felul şi destinaţia clădirilor şi a altor 

construcţii impozabile 

Valoarea impozabilă  - lei/mp- 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice  şi 
încălzire 

(condiţii cumulative) 

F r  instalaţii de 
apă,canalizare,electr
icitate sau  încălzire 

 

1. Clādiri cu  cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cārāmidā arsā sau din 
orice materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi /  sau chimic  

806 478 

2. Clādire cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatrā naturalā, din cārāmidā nearsā, din 
vālātuci sau din orice alte  materiale 
nesupuse unui tratament termic şi / sau 
chimic 

219 137 

3. Clādire-anexā cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din  cārāmidā arsā sau 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic  

137 123 

4. Clādire- anexā  cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatrā naturalā, din cārāmidā nearsā, din 
vālātuci sau din orice alte  materiale 
nesupuse unui tratament termic şi / sau 
chimic 

82 54 

5. Subsol, demisol sau mansardā utilizatā ca 
locuinţā 

Valoarea reprezintă  75 % din valoarea 
corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 

6. Subsol, demisol sau mansardā utilizatā cu 
alte scopuri decât cel de locuinţā 

Valoarea reprezintă  50% din valoarea 
corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 

 
Valoarea impozabilă se reduce în anul terminării acesteia,astfel: 

 Clădirile cu o vechime de peste 50 ani…………………………………reducere 20% 
 Clădirile cu o vechime cuprinsă între 30 şi 50 ani… ………………….reducere 10% 

 
Valorile impozabile de mai sus se vor corecta cu următorii coeficienţi de corecţie pozitivă: 

 Pentru localitatea Zagar   1,00 iar pentru celelalte localităţi ale comunei  0,95  
 

Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe 
clădiri majorat  conform O.G.nr.59 / 2010 după cum urmează: 

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

 
 
 
 

 



Începând cu data de 01.01.2013, pentru locuinţa de domiciliu, precum şi pentru terenul aferent 
acestuia, consiliul local aprobā scutiri asupra impozitului la cererea acestora pentru urmātoarele 
categorii de persoane: 

 veterani de rāzboi precum şi vāduvele necāsātorite ale acestora; 
 deţinuţii politici; 
 deportaţii. 
 persoane cu handicap grav sau accentuat; 
 persoane încadrate în gradul I. de invaliditate;  

              Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe cl diri datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili pânā la data de 31 martie 2013, se acordā o bonificaţie de 10%.Impozitul anual pe 
clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pân  la 50 
lei inclusiv, se pl teşte integral pân  la primul termen de plat . 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. 
  Incepând cu data de 01.01.2013 impozitul pe clădirile aparţinând persoanelor juridice se 
calculează prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în 
contabilitatea acestora. 

Începând cu data de 01.01.2013, pentru clādirile proprietate publicā sau privatā a statului ori a 
unitāţii administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţā, dupā 
caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clādiri, care reprezintā sarcina fiscalā a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţā, dupā caz, în condiţii similare 
impozitului pe clādiri. 
 
 

           ANEXA  NR.2 

. 

 

 
 Incepând cu data de 01.01.2013 impozitul pe terenurile cu construcţii situate în intravilanul 
localităţilor va fi de 0.0460 lei/m

2 în localitatea Zagar ( zona C rang IV.) şi 0.0306 lei/m
2  în sat Seleus  

(zona C rang V) aparţinând comunei. 
Incepând cu data de 01.01.2013  impozitul  pe terenurile fără construcţii situate în  intravilanul 

localităţii  (zona A) se stabilesc în funcţie de categoria de folosinţā, dupā cum urmeazā: 
 

 arabil        16 lei/ha 
 pāşuni şi fâneţe       13 lei/ha 
 vii         24 lei/ha 
 livezi        30 lei/ha 
 pāduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestierā   16 lei/ha 
 Teren cu apa        7 lei/ha  

Art.256.În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare 
proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se 
pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o 
parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 

(2)Începând cu data de 01.01.2013, pentru terenurile  proprietate publicā sau privatā a statului 
ori a unitāţii administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţā, 
dupā caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren care reprezintā sarcina fiscalā a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţā, dupā caz, în condiţii 
similare impozitului pe  teren. 
   
 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

 

 
  Incepând cu data de 01.01.2013  impozitul pe terenurile amplasate  în extravilanul localităţii se 
stabilesc în funcţie de categoria de folosinţă după cum urmează: 

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se calculeaz  prin înmulţirea suprafeţei exprimată 
în hectare cu suma corespunzătoare din tabel,înmulţită cu coeficienţii de corecţie corespunzători 
prevăzuţi de art.251 alin(5) din Legea 343/01.08.2006. 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Categoria de folosinţ  

 

Nivelurile aprobate 
pentru anul 2011 

Zona(lei/ha) 

A B C D 

1. Terenuri cu construcţii 27 24 22 19 
2. Teren arabil 43 41 39 36 
3. P şune 24 22 19 17 
4. Fâneaţ  24 22 19 17 
5. Vie pe rod 48 46 43 41 

6. Vie pân  la intrarea pe rod x x x x 
7. Livad  pe rod 48 46 43 41 
8. Livada pân  la intrarea pe rod x x x x 
9. P dure 14 12 10 7 
10. P dure în vârst  de pân  la 20 de 

ani 

x x x x 

11. Terenuri cu ap  5 4 2 1 
12. Terenuri cu amenaj ri piscicole 29 27 24 22 
13. Drumuri şi c i ferate x x x x 
14. Teren neproductiv x x x x 

 
 1 m²=0,0001 ha 
 Coeficienţii de corecţie  pentru localitaţile de rangul IV (comuna) respectiv rangul 

V (satele aparţinătoare)sunt cei prevăzuţi în tabelul de mai jos: 
 
 
 

 

 

 

 

 

NOT : Se scutesc de la plata poziţiei num rul 2 “teren arabil” în suprafaţ  de pân  la 5 hectare, 
veteranii de r zboi, v duvele nerec s torite ale veteranilor de r zboi, str mutaţii, refugiaţii şi 
foştii deţinuţi politic. 

 Începând cu data de 01.01.2013, pentru terenurile  proprietate publicā sau privatā a statului ori 
a unitāţii administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţā, dupā 
caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren care reprezintā sarcina fiscalā a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţā, dupā caz, în condiţii similare 
impozitului pe  teren. 
               

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren  pânā la data de 31 martie 2013, se acordā o 
bonificaţie de 10%. 
 Ímpozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau 
juridice, de pân  la 50 lei inclusiv, se pl teşte integral pân  la primul termen de plat . 

Zona Rangul localit ţii 
IV 

Rangul localit ţii 
V 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

D 0,95 0,90 



   

ANEXA 4. 

 

 
Incepând cu data de 01.01.2013 se stabileste  impozitul  pe mijloacele de transport în funcţie de 
capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu 
suma corespunzătoare din tabelul următor: (alineat modificat prin art. I pct. 841 din O.G. nr. 30/2011, 
astfel cum a fost completată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 209/2012 (publicată la 15 noiembrie 2012), 
în vigoare de la 1 ianuarie 2013)  
 

 
Mijloc de transport cu tracţiune mecanicā 

Suma în lei, 
pentru fiecare 
grupā de 200 

cm3 sau 
fracţiune din 

aceasta 
1.Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindricā de pânā la 
1600 cm3 inclusiv 

 
8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindricā între 1601 cm3 şi 2000 cm3  inclusiv 18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindricā între 2001 cm3 şi 2600 cm3  inclusiv 72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindricā între 2601 cm3 şi 3000 cm3  inclusiv 144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindricā  de peste 3001 cm3 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7. Alte autovehicule cu masa totalā maximā autorizatā de pânā la 12 tone inclusiv, 
precum şi autoturismele de teren de producţie internā 

30 

8.Tractoare înmatriculate 18 
 
| Art. 263 alin. (4)                                                           | 
| Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau   | 
| mai mare de 12 tone*1)                                                       | 

|______________________________________________________________  
|    | Numărul axelor şi masa      | Impozitul, în lei,  | Impozitul, în lei,  | 
|    | totală maximă autorizată    | pentru vehiculele   | pentru vehiculele   | 
|    |                             | angajate exclusiv   | angajate în         | 
|    |                             | în operaţiunile de  | operaţiunile de     | 
|    |                             | transport intern    | transport intern şi | 
|    |                             |                     | internaţional       | 
|    |                             |_____________________|_____________________| 
|    |                             |Vehicule cu|Vehicule |Vehicule cu|Vehicule | 
|    |                             |sistem de  |cu alt   |sistem de  |cu alt   | 
|    |                             |suspensie  |sistem   |suspensie  |sistem de| 
|    |                             |pneumatică |de       |pneumatică |suspensie| 
|    |                             |sau un     |suspensie|sau un     |         | 
|    |                             |echivalent |         |echivalent |         | 
|    |                             |recunoscut |         |recunoscut |         | 
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________| 
|I.  | Vehicule cu două axe                                                    | 
|____|_________________________________________________________________________| 

|    |1.| Masa nu mai puţin de     |       0   |    102  |       0   |    127  | 
|    |  | 12 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 

|    |  | de 13 tone               |           |         |           |         | 
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 

|    |2.| Masa nu mai puţin de     |     102   |    282  |     127   |    352  | 
|    |  | 13 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 14 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 
|    |3.| Masa nu mai puţin de     |     282   |    396  |     352   |    495  | 
|    |  | 14 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 15 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 
|    |4.| Masa nu mai puţin de     |     396   |    897  |     495   |  1.121  | 
|    |  | 15 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 18 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 
|II. | Vehicule cu 3 axe                                                       | 
|____|_________________________________________________________________________| 
|    |1.| Masa nu mai puţin de     |     102   |    177  |     127   |    221  | 
|    |  | 15 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 17 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 
|    |2.| Masa nu mai puţin de     |     177   |    364  |     221   |    454  | 



|    |  | 17 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 

|    |  | de 19 tone               |           |         |           |         | 
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 

|    |3.| Masa nu mai puţin de     |     364   |    472  |     454   |    589  | 
|    |  | 19 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 

|    |  | de 21 tone               |           |         |           |         | 
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 

|    |4.| Masa nu mai puţin de     |     472   |    727  |     589   |    908  | 
|    |  | 21 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 

|    |  | de 23 tone               |           |         |           |         | 
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 

|    |5.| Masa nu mai puţin de     |     727   |  1.129  |     908   |  1.412  | 
|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 25 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 
|    |6.| Masa nu mai puţin de     |     727   |  1.129  |     908   |  1.412  | 
|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 26 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 
|III.| Vehicule cu 4 axe                                                       | 
|____|_________________________________________________________________________| 
|    |1.| Masa nu mai puţin de     |     472   |    478  |     589   |    598  | 
|    |  | 23 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 25 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 
|    |2.| Masa nu mai puţin de     |     478   |    747  |     598   |    933  | 
|    |  | 25 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 27 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 
|    |3.| Masa nu mai puţin de     |     747   |  1.185  |     933   |  1.481  | 
|    |  | 27 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 29 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 
|    |4.| Masa nu mai puţin de     |   1.185   |  1.758  |   1.481   |  2.197  | 
|    |  | 29 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 
|    |  | de 31 tone               |           |         |           |         | 

|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 

|    |5.| Masa nu mai puţin de     |   1.185   |  1.758  |   1.481   |  2.197  | 
|    |  | 31 tone, dar nu mai mult |           |         |           |         | 

|    |  | de 32 tone               |           |         |           |         | 
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________| 

Pentru ataşe taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete,motorete şi 
scuterele  respective. 

 Incepând cu data de 01.01.2013 se stabilesc impozite pentru remorci, semiremorci şi rulote 
aparţinând contribuabililor,în funcţie de masa totalā maximā autorizatā,după cum urmează: 

 Până la o tonă inclusiv ……………………8 lei/an 
 Între 1-3 tone inclusiv…………………….29 lei/an 

 Între 3-5 tone inclusiv… …………………45 lei/an 

 Peste  5 tone………………………………55 lei/an 

              Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport  pânā la data de 31 
martie 2012, se acordā o bonificaţie de 10%. 
 Începând cu data de 01.01.2013, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanei 
fizice, consiliul local aprobā scutiri asupra impozitului la cererea acestora pentru urmātoarele 
categorii de persoane: 

 veterani de rāzboi precum şi vāduvele necāsātorite ale acestora; 
 deţinuţii politici; 
 deportaţii. 
 persoane cu handicap grav sau accentuat; 
 persoane încadrate în gradul I.  de invaliditate;  

              Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport  pânā la data de 31 
martie 2013, se acordā o bonificaţie de 10%. 

 

ANEXA NR. 5 

Capitolul I 
 Incepând cu data de 01.01.2013 taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor 

vor fi dupā cum urmeazā: 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism va fi în funcţie de suprafaţa  pentru care se 

solicită , după cum urmează: 
 Până la 150 mp……………………………….   5 lei 
 Intre 151 şi  250 mp inclusiv………………….. 6  lei 



 Intre 251 mp şi 500 mp inclusiv………………  8  lei 
 Intre 501 mp şi 750 mp inclusiv………………10  lei 
 Intre 751 mp şi 1.000 mp inclusiv……………  12  lei 
 Peste 1.000 mp  12+ 0,01 lei/ mp.pentru suprafeţe mai mari de 1000 mp.- 

Incepând cu data de 01.01.2013 pentru prelungirea certificatului de urbanism precum şi a 
autorizaţiei de construire taxa este de 30 % din valoarea taxei iniţiale.   

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări necesară studiilor geotehnice, 
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaz şi petrol, precum şi altor 
exploatări …………………………………………………………………………………..…7 lei/m2 

  Incepând cu 01.01.2013 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 panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelorva fi de 7 lei pentru fiecare mp de suprafaţă 
ocupată de construcţie; 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrārile de racorduri şi branşamente la 
reţelele publice de apā, canalizare, gaze, termice, energie electricā, telefonie şi televiziune prin cablu 
pentru persoanele fizice  ………………………………. ..11 lei  /racord 

- Pentru persoane juridice  …………………….22 lei / racord 
 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cātre comisia  de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de cātre primari ……………………………………………………………..…13 lei 
Nu se datoreaza taxa prevazuta la acest capitol pentru : 

 certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă, 
 certificat de  urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea,modernizarea sau 

reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului  public al statului, 
 certificat de urbanism sau autorizaţie de construire,pentru  lucrări de interes public judeţean sau 

local, 
 certificat de urbanism sau autorizaţie de construire,dacă beneficiarul construcţiei este o 

instituţie publică, 
 autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare. 

 

 

CAPITOLUL II 
 
 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur  stradal  şi adresă………….. 8 lei 
 
 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfāşurarea unei activitāţi economice în 
mediul rural……………………………………………………………................................13 lei 

Taxa pentru  vizează anuala privind desfasurarea unei activitati economice  in mediu rural este 
de 50% din cuantumul taxei pentru eliberare si se achita  până la data de 31 decembrie a anului în 
curs pentru anul următor.  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare………………………………..17 lei 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi 

este  de  17 lei 
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, deţinute de consiliile locale, este de  28 lei  pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2. 
Taxa pentru eliberarea certificatului de producātor 65 lei iar viza trimestriala este de 15 lei. 
  
Taxa  pentru eliberarea / vizarea  anualā  a autorizaţiei privind desfāşurarea activitāţii  de 

alimentaţie publicā pentru comercianţii  persoane fizice şi asociaţii familiale autorizate a căror 
activitate se desfăşoară conform clasificării CAEN în clasa 5530 – restaurante şi 5540 – 
baruri…...………………………………………………………………………………….250 lei 

 
Taxa pentru folosirea mijloacelor  de reclamā şi publicitate la locul desfāşurārii 

activitāţii...………………………………………………………………………………28 lei/mp 
In cazul oric rui alt panou, afişaj sau structur  de afişaj pentru reclam  şi publicitate, 

suma este între 20, lei / mp 
 



Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate obţinerii de venituri(taxa 

de vânzare stradal )…………………………………………………………………...20 lei  
- taxa pentru comerciantii care instaleaza tarabe demontabile taxa este de 3 lei / mp /  zi. 
- Taxa pentru producatorii locali care valorifica produse proprii  este de 2 lei/ mp / zi. 
- taxa pentru apicultorii aflati in pasatoral care se stabilesc pe domeniul public 

este de  …………………………………………………………..10 lei / zi  
  Incepând cu 01.01.2013 taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clādirile cu 

destinaţie de locuinţe este de 0,5 % din valoarea autorizatā a lucrārilor. 
 
Incepând cu data de 01.01.2013 taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare a 

construcţiilor este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora.  
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele 
prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 

 

 

ANEXA NR.6 

 

 
Taxa pentru salubrizare va fi începând cu 01.01.2013 în sumā de 6  lei/ familie /lunā  
 

  Incepând cu 01.01.2013  taxele extrajudiciare de timbru vor fi urmātoarele: 
 
 taxa pentru eliberarea certificatelor şi adeverinţelor prin care  se atestā o situaţie de fapt sau o 

situaţie……………………………………………………………………………………..2 lei. 
 Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscal …………………………………...4 lei 
 Taxa pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor şi certificarea transmisiunii 

proprietāţii asupra animalelor în bilete de proprietate, pe cap de animal: 
-pt. animale sub 2 ani……………………………………………….2 lei 
-pt. animale peste 2 ani …………………………………………….4 lei 

 taxa pentru transcrierea la cerere în registrele de stare civilā române, a actelor de stare civilā 
întocmite de autoritāţile strāine…………………………………………………………………2 lei 

 taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilā în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 
deteriorate……………………………………………………………………………………..  2 lei 

 taxa speciala pentru paza  va fi de  60  lei / an / casa. 
 Taxa pentru inchirierea Caminului Cultural se stabileste pe locaitate astfel; 

ZAGAR    SELEUS   
- Pentru nunti    - 250 lei      - 175 lei 
- Bal       - 300 lei      - 150 lei 
- Botez      - 150 lei      -105 lei 
- Seri distractive- 100 lei      - 70 lei 
- Alte intruniri cu taxa de intrare  100 lei    - 70 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 
 

 

 

 

 

 

        
   Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013. 
    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 

publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de 
resort  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  

 

 

 

INSPECTOR  

LABA MONICA 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 
 

 

 

 

        
   Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013. 
    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 

publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de 
specialitate  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  
 
 

 

PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 

SPECIALITATE  

STOICA ALIN EUGEN       MARIA COSMINA ONET  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 

 

 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare vă propunem spre analiză şi aprobare nivelul impozitelor şi taxelor locale aplicabile 
începând cu 01 ianuarie 2013. Prezenta hotărâre abrogă H.C. L. 32 /29.11.2011 si modifica 
corespunzator hotaririle cu privire la alte taxe locale.  

 Pentru stabilirea lor s-a ţinut cont de prevederile din H.G. 956/19.08.2009 privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si 
amenzile aplicabile incepind cu anul 2011, O.U.G. nr. 59/30.06.2010 privind modificarea Legii nr. 
571/2003, OG 30/31.08.2011, O.G. 92 / 2003 Codul de Procedura Fiscala , cu modificările şi 
completările ulterioare si O.U.G.nr.24 / 20122012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale. 

Pentru anul 2013 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozit teren şi impozit pe 
mijloacele de transport propunem ca nivelul bonificaţiei să fie de 10%.  

În aceste condiţii propunem spre analiză şi aprobare următoarele impozite şi taxe locale ce se 
vor aplica începând cu 01 ianuarie 2013.  

 
 

 
 
 
 

PRIMAR 
Cornel Adrian TANTAREANU 
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