
HOTĂRÂREA   
nr.20  din 19 iunie 2009                     

privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 
la nivelul comunei Cornu

Consiliul Local al comunei Cornu, judetul Prahova:

                   În temeiul art.45 alin. (1) si  (2) din Legea administraţiei  publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, republicata;

                   Având în vedere prevederile art.139 alin. (2) din Constituţia României;

                   Luând în considerare prevederile art.9, pct.3 din Carta Europeană a Autonomiei 
Locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997,

Văzând  Referatul  de  aprobare  al  domnului  primar  Cornel  Nanu,raportul 
compartimentului  administraţie fiscală şi control comercial – impozite şi taxe locale precum 
şi avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local,

                   Analizând prevederile:
                        - Art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4), lit. c, din Legea administraţiei publice locale  
nr.215/2002, cu modificările şi completările ulterioare, republicata;
                        - Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
                        - Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare a Legii  
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr.44/2004 respectiv 
prin Hotărârea Guvernului nr.1861/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
                        - Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente; 
                        - Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
                        -Hotararii  de Guvern nr.1514/2006 privind nivelurile pentru valorile  
impozabile,impozitele şi  taxele locale şi  alte taxe asimilate acestora,  precum şi  amenzile  
aplicabile în anul fiscal 2007,
                          Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului  
local pentru anul 2009 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,

             HOTĂRĂŞTE:

                   Art.1 Pentru anul 2010 impozitele şi  taxele locale se stabilesc potrivit 
prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  
denumită în continuare Codul fiscal,  ţinând seama de:



a) nivelurile  impozitelor şi taxelor locale, inclusiv cele ale taxelor speciale, în sume  fixe, 
prevăzute în partea I şi a III-a a Tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii  
2008 şi 2009, constituind anexa nr.1;
b) cota prevăzută la art.253 alin.(2) din Codul fiscal care se stabileşte la 1,5 %;
c) cota prevăzută la art.253 alin.(6) din Codul fiscal care se stabileşte la 10 %;
d) cota prevăzută la art.270 alin.(4) din Codul fiscal care se  stabileşte la 3 %;
e) cota prevăzută la art.279 alin.(2) din Codul fiscal care se  stabileşte la 5%.

                   Art.2 (1) Delimitarea zonelor şi numărul acestora se stabilesc după cum 
urmează:
a) în intravilan, două zone, respectiv:
    a.1. zona A;
    a.2. zona B pentru terenurile situate in punctele:Pomi,Topseni,Frasinet;
b) în extravilan, numai zona A. 

                   Art.3 (1) Bonificaţiile prevăzute la art.255 alin.(2), art.260 alin.(2) şi art.265 alin.
(2) din Codul fiscal, se stabilesc după cum urmează:

-  5 % în cazul impozitului pe clădiri,al impozitului pe teren si impozitul asupra mijloacelor 
de  transport;

   (2) Bonificaţia prevăzută la alin.(1) se acordă  contribuabililor-persoane fizice si juridice 
care achită integral creanţele bugetare locale cu care figurează în evidenţele fiscale, până la 
data de 31 martie 2010, inclusiv.
   (3) În cazul în care plata impozitelor şi taxelor locale se face în mai multe tranşe, bonificaţia  
prevăzută la alin.(1) se acordă la data achitării ultimei tranşe, dar nu mai târziu de data de 31 
martie 2010, inclusiv.

                   Art.4 (1) Potrivit prevederilor art.249 alin.(3) si art.256 alin.(3) din Codul fiscal , 
pentru  cladirile  si/sau  terenurile  proprietate  publica  sau  privata  a  statului  ori  a  unitatii 
administrativ-teritoriala,concesionate,inchiriate,date  in  administrare  ori  in  folosinta,dupa 
caz,persoanelor  juridice  ,se  stabileste  taxa  pe  cladiri,respectiv  taxa  pe  teren,  care 
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de  administrare sau 
de folosinta,dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri si/sau pe teren.

                   Art.5 (1) Potrivit prevederilor art.255 alin.(1) din Codul fiscal impozitul/taxa pe 
cladiri,impozitul/taxa pe terenuri,impozitul asupra mijloacelor de transport se plateste anual,in 
doua rate egale pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv;
(2)  Potrivit  prevederilor  art.255  alin.(3),art.260  alin.(3),art.265  alin.(5)  din  Codul  fiscal  
impozitul/taxa pe cladiri,impozitul/taxa pe terenuri,impozitul asupra mijloacelor de transport 
datorate aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane fizice sau juridice,de pana la 50 
lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul 
detine in proprietate mai multe din bunurile impozabile pentru care datoreaza impozitul/taxa 
sus mentionate ,amplasate pe raza unitatii administrativ-teritoriale,suma de 50 lei se refera la 
impozitul/taxa cumulate pentru bunurile respective.

                   

       Art.6 (1) Potrivit prevederilor art.287 din Codul fiscal, următoarele impozite şi taxe 
locale determinate pe bază de cotă procentuală se modifică după cum urmează:



                 a) impozitul pe clădiri persoane fizice si persoane juridice va ramane la nivelul 
anului 2009(impozitul pe cladiri persoane fizice fiind majorat în anul 2007 la cota maximă de 
20% iar impozitul pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice  va fi calculat prin aplicarea 
cotei de 1,5% la valoare de inventar,în cazul reevaluarii sau a amortizarii acestora).
                  (2) Potrivit prevederilor art.287 din Codul fiscal, modificarea impozitelor şi taxelor  
locale  stabilite  în  sume  fixe,  peste  nivelul  celor  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului 
nr.1514/2006, este prevăzută în partea I a anexei nr.1.

                   Art.7 Se constată că nu sunt terenuri de natura celor prevăzute la art.257 lit.i)  
din Codul fiscal.

        Art.8 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si  autorizatiilor, conform 
anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

        Art.9 Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele cuprinse in anexa nr.3, ce face 
parte integranta din prezenta hotarare;

        Art.10 Alte taxe locale
(1) Taxa pentru parcarea ocazionala a vehiculelor in locuri publice: 2 lei/ora/vehicul;
(2) Taxa pentru parcarea curenta a vehiculelor in locuri publice: 4 lei/zi/vehicul;
(3) Taxa pentru depozitarea de materiale pe locuri publice: 2 lei/m.p./zi;
(4) Taxa pentru realizarea unor lucrari prin care se afecteaza locuri publice: 10 lei/zi;
(5) Taxa  zilnica  pentru  desfacerea  de  produse  ce  fac  obiectul  comertului:  0,7 
lei/m.p./zi;
(6) Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului ambulant: 10 lei/zi;
(7) Taxa pentru vizitarea muzeelor: 3 lei/zi;
(8) Cu ocazia organizarii unor zile festive, se stabilesc urmatoarele taxe:

8.1 alimentatie publica: 100 lei;
8.2 vanzarea de produse, altele decat cele cu specific de alimentatie publica: 30 
lei;
8.3 aparate mecanice sau electromagnetice, recreativ-sportive: 100 lei;
8.4 producatori agricoli, pentru produsele supuse vanzarii: 20 lei

(9) Taxa pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului: 
300 lei/an/instalatie;

(10) Taxa pentru prelucrarea materialului lemnos: 200 lei/an/instalatie;
(11) Taxa speciala pentru inchirierea Caminului Cultural pentru diverse manifestari: 

150 lei/zi sau fractiune din aceasta;
(12) Taxa de emitere a acordului de drum pentru autorizatii de construire: 66 lei;
(13) Taxa de 1 leu/pagine pentru copii xerox;
(14) Consiliul Local al comunei Cornu va hotari in timpul anului 2010, reducerea sau 

scutirea de impozite pe cladiri si teren pentru persoane defavorizate, in termen de 30 de zile  
de la data depunerii cererii si a documentelor doveditoare a situatiei respective;

(15) Consiliul Local al comunei Cornu va hotari in termen de 30 de zile de la data 
depunerii  documentatiilor,  scutirea de impozite pe teren si  constructii  pentru contribuabilii  
afectati de calamitati naturale;

      

       Art.11 Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare;
       



       Art.12 Hotararile Consiliului Local nr. 57/21.12.2006 respectiv nr.59/30.10.2007, 
se modifica in mod corespunzator;
                  

       Art.13 Prezenta hotărâre va fi  comunicată şi înaintată, prin grija secretarului 
comunei Cornu, în termenul prevăzut de lege, instituţiei prefectului judeţului Prahova pentru 
exercitarea controlului  de legalitate,   persoanelor interesate si  se va aduce la cunostinta  
publica prin grija secretarului Consiliului Local.
             

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
   …………………………….
……………

……………………………………………
…………………..

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI CORNU

   Daniela IANCU

………………………………………………
( p r e n u m e l e  ş i  n u m e l e )

L.S.



                                                                                                                               ANEXA1
LA HCL nr.20/19.06.2009
_____________________

T A B L O U L
CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010

I. 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, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI, RESPECTIV, 
ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7) 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI
VALORILE  IMPOZABILE

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art.251 alin.(3) 

Tipul clădirii

NIVELURILE  INDEXATE
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010

Valoarea impozabilă
- lei/m² -

Valoarea impozabilă
- lei/m² -

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 
şi încălzire [condiţii 

cumulative]

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 
şi încălzire (condiţii 

cumulative)

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire
0 1 2 3 4

1. Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă 
arsă, piatră naturală sau alte materiale asemănătoare x x x x

2.  Clădiri  cu  pereţi  din  lemn,  cărămidă  nearsă,  paiantă, 
vălătuci, şipci sau alte materiale asemănătoare x x x x

3. Construcţii anexe corpului principal al unei clădirii, având 
pereţii  din  beton,  cărămidă  arsă,  piatră  sau  alte  materiale 
asemănătoare

x x x x

4. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri,  având 
pereţii  din  lemn,  cărămidă nearsă,   vălătuci,  şipci  sau alte 
materiale asemănătoare

x x x x
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A. Clădire 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

669 397 669 397

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă  nearsă,  din  vălătuci  sau  din  orice  alte  materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

182 114 182 114

C.  Clădire-anexă  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

114 102 114 102

D.  Clădire-anexă  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

68 45 68 45

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007,  pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art.258 alin.(2)                                                                                                                                                                               

Zona în 
cadrul 

localităţii

NIVELURILE  INDEXATE
PENTRU ANUL 2009 - lei/ha **) -

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010   - lei/ha **) -

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
0 I II III IV V 0 I II III IV V

A 763 610 763 610
B 610 458 610 458
C
D

IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                           

Nr.
crt.

                                 Zona

Categoria de folosinţă

NIVELURILE  INDEXATE
PENTRU ANUL 2009 - lei/ha **) -

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010 - lei/ha -

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D
1 Teren arabil 24 18 24 18
2 Păşune 18 15 18 15
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3 Fâneaţă 18 15 18 15
4 Vie 39 30 39 30
5 Livadă 45 39 45 39
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 24 18 24 18

7 Teren cu ape 13 10 x 13 10 x
8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x
9 Neproductiv x x x x x x x x

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007,  pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după 
caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma 
conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama 
de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha.

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                        - lei/ha -

Nr.
crt.

                                 Zona

Categoria de folosinţă

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010

Zona Zona
0 1 A B C D A B C D
1 Teren cu construcţii 26 26
2 Arabil 43 43
3 Păşune 24 24
4 Fâneaţă 24 24

5 Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.5.1 48 48

5.1 Vie  până  la  intrarea  pe 
rod X x x x X X x x

6
Livadă pe rod, alta decât 
cea  prevăzută  la  nr. 
crt.6.1

48 48

6.1 Livadă  până  la  intrarea 
pe rod x x x x x x x x

7 Pădure  sau  alt  teren  cu 14 14
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vegetaţie  forestieră,  cu 
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

X X X X X X x x

8 Teren cu apă, altul decât 
cel cu amenajări piscicole 4 4

8.1 Teren  cu  amenajări 
piscicole 28 28

9 Drumuri şi căi ferate x X X X x x x x
10 Teren neproductiv x X X X x x x x

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007,  pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după 
caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

CAPITOLUL IV  - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)
*)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma „impozitul pe mijloacele de transport” înlocuieşte sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport”
Art.263 alin.(2)                                               

 Mijloc de transport 
NIVELURILE  INDEXATE 

PENTRU ANUL 2009
 NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2010
Valoarea taxei

- lei/200 cm³ sau fracţiune -
Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 

200 cm³ sau fracţiune din aceasta
1. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm³, inclusiv x x
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm³ x x
3. Autobuze, autocare, microbuze x x
4,  Alte  vehicule  cu  tracţiune  mecanică  cu  masa  totală  maximă 
autorizată de până la 12 tone, inclusiv x x

5. Tractoare înmatriculate x x
6. Motociclete, motorete şi scutere x x

Tipuri de autovehicule x x
1.  Motorete,  scutere,  motociclete  şi  autoturisme  cu  capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 8 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, 
inclusiv 18 18
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3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, 
inclusiv 36 36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, 
inclusiv 72 72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 144 144
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 
tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă 25 25

8. Tractoare înmatriculate 18 18
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

Art.263 alin.(4)  şi art.292 alin.(3)                

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  INDEXATE
PENTRU ANUL 2009 

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010  

Taxa, în lei Impozitul, în lei
Vehicule cu sistem 

de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie

Vehicule cu sistem 
de suspensie 

pneumatică sau un 
echivalent 
recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe x x x x
      1. Masa  peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 100 110 100 110
      2. Masa  peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 110 218 110 218
      3. Masa  peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 218 307 218 307
      4. Masa  peste 15 tone 307 694 307 694
II. Vehicule cu trei axe x x x x
      1. Masa  peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 110 137 110 137
      2. Masa  peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 137 281 137 281
      3. Masa  peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 281 365 281 365
      4. Masa  peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 365 363 365 363
      5. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 563 874 563 874
      6. Masa  peste 25 tone 563 874 563 874
III. Vehicule cu patru axe x X x X
      1. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 365 370 365 370
      2. Masa  peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 370 578 370 578
      3. Masa  peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 378 917 378 917
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      4. Masa  peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 917 1.361 917 1.361
      5. Masa  peste 31 tone 917 1.361 917 1.361

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă
cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone

Art.263 alin.(5) şi art.292 alin.(3)                

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  INDEXATE
PENTRU ANUL 2009  

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010  

Taxa, în lei Impozitul, în lei
Axă/axe 

motoare cu 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut

Axă/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie

Axă/axe motoare 
cu suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut

Axă/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe x x x x
1. Masa  peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 100 110 100 110
2. Masa  peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 110 120 110 120
3. Masa  peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 120 130 120 130
4. Masa  peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 130 140 130 140
5. Masa  peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 140 190 140 190
6. Masa  peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 190 246 190 246
7. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 246 443 246 443
8. Masa  peste 25 tone 443 778 443 778

II. Vehicule cu 2+2 axe x x x x
1. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 120 177 120 177
2. Masa  peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 177 291 177 291
3. Masa  peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 291 428 291 428
4. Masa  peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 428 517 428 517
5. Masa  peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 517 849 517 849
6. Masa  peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 849 1.178 849 1.178
7. Masa  peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.178 1.789 1.178 1.789
8. Masa  peste 36 tone 1.178 1.789 1.178 1.789

III. Vehicule cu 2+3 axe x x x x
1. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 938 1.305 938 1.305
2. Masa  peste 38 tone 1.305 1.774 1.305 1.774
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IV. Vehicule cu 3+2 axe x x x x
1. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 829 1.150 829 1.150
2. Masa  peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.150 1.591 1.150 1.591
3. Masa  peste 40 tone 1.591 2.354 1.591 2.354

V. Vehicule cu 3+3 x x x x
1. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 471 570 471 570
2. Masa  peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 570 851 570 851
3. Masa  peste 40 tone 851 1.356 851 1.356

Art.263  alin.(6)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANUL 2009  
 NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2010  
Taxa, în lei Impozitul, în lei

a. Până la 1 tonă, inclusiv   7 7
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 24 24
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 37 37
d. Peste 5 tone 46 46
Art.263 alin.(7)                                                              Mijlocul de transport pe apă
1.  Luntre,  bărci  fără  motor,  scutere  de  apă,  folosite  pentru  uz  şi 
agrement personal   x x

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri x x
3. Bărci cu motor x x
4. Bacuri, poduri plutitoare x x
5. Şalupe x x
6. Iahturi x x
7. Remorchere şi împingătoare: x x
   a) Până la 500 CP, inclusiv x x
   b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP x x
   c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP x x
   d) Peste 4.000 CP x x
8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  acesta x x
9. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x
    a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv x x
    b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu peste 
3.000 tone x x
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    c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone x x
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 15 15
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40 40
3. Bărci cu motor 150 150
4. Nave de sport şi agrement *) 800 800
5. Scutere de apă 150 150
6. Remorchere şi împingătoare: x x

a) până la 500 CP inclusiv 400 400
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 650 650
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.000 1.000
d) peste 4.000 CP 1.600 1.600

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 130 130
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 130 130
b)  cu capacitatea de încărcare  de peste 1.500 tone şi  până la 

3.000 tone, inclusiv 200 200

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 350 350

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Taxa  pentru  afişaj  în  scop  de  reclamă  şi 
publicitate:

NIVELURILE  INDEXATE
PENTRU ANUL 2009 

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010  

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 -
a)  în  cazul  unui  afişaj  situat  în  locul  în  care 
persoana derulează o activitate economică        27 27

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură 
de afişaj pentru reclamă şi publicitate 27 27

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

Art.275 alin.(2)

Manifestarea  artistică  sau  activitatea 
distractivă:

NIVELURILE  INDEXATE
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010

- lei/m2 - - lei/m2 -
a) în cazul videotecilor 1 1
b) în cazul discotecilor 2 2
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CAPITOLUL  XIII - SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

NIVELURILE  ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2009 

NIVELURILE  ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2010 

Contravenţia  prevăzută  la  alin.(2)  lit.a)  se  sancţionează cu 
amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amendă de la 240 de lei la 600 de lei.

Contravenţia  prevăzută la  alin.(2)  lit.a)  se sancţionează cu 
amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amendă de la 240 de lei la 600 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 
276 de lei la 1.356 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 
276 de lei la 1.356 de lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE  ACTUALIZATE

PENTRU ANUL 2009 
NIVELURILE  ACTUALIZATE

PENTRU ANUL 2010  
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.  (3) şi (4) se majorează cu 
300%, respectiv:
Contravenţia  prevăzută  la  alin.(2)  lit.a)  se  sancţionează cu 
amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.

Contravenţia  prevăzută la  alin.(2)  lit.a)  se sancţionează cu 
amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amendă de la 960 de lei la 2.400 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 
1.104 de lei la 5.424 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 
1.104 de lei la 5.424 de lei.

NOTĂ: nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă sunt rotunjite la leu prin adaos, fără a depăşi cota adiţională de 20%.
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Anexa nr.2 la 
  Hotărârea nr.20/19.06.2009

Preşedinte de şedinţă,
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, 

AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR      
                             
|______________________________________________________________________________|
|Taxa pentru eliberarea            |                     |                     |
|certificatului de urbanism,       | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE INDEXATE |
|                                  | PENTRU ANUL 2009    | PENTRU ANUL 2010    |
|__________________________________|                     |                     |
|Suprafaţa pentru care se obţine   |_____________________|_____________________|
|certificatul de urbanism          |   Taxa  - lei –           Taxa   - lei -  |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|a) Până la 150 mp inclusiv        |        4 lei        |        4 lei        |
|                                  |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|b) Între 151 şi 250 mp inclusiv   |        6 lei        |        6 lei        |
|                                  |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|c) Între 251 şi 500 mp inclusiv   |        8 lei        |        8 lei        |
|                                  |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|d) Între 501 şi 750 mp inclusiv   |        9 lei        |        9 lei        |
|                                  |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|e) Între 751 şi 1.000 mp inclusiv |       12 lei        |        12 lei       |
|                                  |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|

|f) Peste 1.000 mp                 |12 + 0.01 lei/mp     |12+0.01 lei/mp       |
|                                  |pentru fiecare mp    |pentru fiecare mp    |
|                                  |care depăşeşte       |care depăşeşte       |
|                                  |1.000 mp/            |1.000 mp             |
|                                  |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|______________________________________________________________________________|
|                                  |                     |     7 lei           |
|Taxa pentru eliberarea            |7 lei                |  pentru             |
|autorizaţiei de foraje sau        |pentru fiecare       |fiecare mp afectat   |
|excavări                          |mp afectat           |                     |
|                                  |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|                                  |7 lei                |      7 lei          |
|Taxa pentru eliberarea            |pentru               |          pentru     |
|autorizaţiei de construire pentru |fiecare mp de        |fiecare mp de        |
|chioşcuri, tonete, cabine, spaţii |suprafaţă ocupată de |suprafaţă ocupată de |
|de expunere, situate pe căile şi  |construcţie          |construcţie          |
|în spaţiile publice, precum şi    |                     |                     |
|pentru amplasarea corpurilor şi a |                     |                     |
|panourilor de afişaj, a firmelor  |                     |                     |
|şi reclamelor                     |                     |                     |
 __________________________________|_____________________|_____________________|
|                                  |10 lei               |       10 lei        |
|Taxa pentru eliberarea unei       |pentru               | pentru              |
|autorizaţii privind lucrările de  |fiecare racord       |fiecare racord       |
|racorduri şi branşamente la reţele|                     |                     |
|publice de apă, canalizare, gaze,                       |                     |
|termice, energie electrică,       |                     |                     |
|telefonie şi televiziune prin     |                     |                     |
|cablu                             |                     |                     |
|_______________________________________________________________________________



 ______________________________________________________________________________
                                   | 13 lei              |       13 lei      |
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              |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
                                                        

                   
                   
                     Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru       
                        desfăşurarea unei activităţi economice: 
 ______________________________________________________________________________
|1. în mediul rural                |13 lei               |       13 lei        |
|                                  |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|
|                                  |16 lei               |       16 lei       |
Taxa pentru eliberarea            |                     |                     |
|autorizaţiilor de funcţionare     |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|                                  |27 lei               |      27 lei         |
|Taxa pentru eliberarea de copii   |pentru               |      pentru         |
|heliografice de pe planuri        |fiecare mp sau       |fiecare mp sau       |
|cadastrale sau de pe alte asemenea|fracţiune de mp      |fracţiune de mp      |
|planuri, deţinute de consiliile   |                     |                     |
|locale                            |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
                                   | 68 lei              |        68 lei       |
|Taxa pentru eliberarea            |                     |                     |
|certificatului de producător      |                     |                     |
|                                  |                     |                     |
Taxa speciala pentru 
eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie 
publica (restaurant)

 1.500 lei      1.500 lei

Taxa speciala pentru 
eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie 
publica (bar)

 1.000 lei      1.000 lei

                                                                               



  Anexa nr.3 la Hotararea
Nr.20/19.06.2009

                                                           Presedinte de sedinta,
            

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
|______________________________________________________________________________|
|                                          |NIVELURILE       |NIVELURILE       |
|        Extras din norma juridică         |AJUSTATE         |AJUSTATE         |
|                                          |PENTRU ANUL 2009 |PENTRU ANUL 2010 |
|                                          |- lei -          |- lei -          |
|__________________________________________|___ _____________|_________________|
|        Taxe pentru eliberarea            |             x   |             x   |
|certificatelor de orice fel, altele decât |                 |                 |
|cele eliberate de instanţe, Ministerul    |                 |                 |
|Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea   |                 |                 |
|Supremă de Justiţie şi de notarii publici,|                 |                 |
|precum şi pentru alte servicii prestate de|                 |                 |
|unele instituţii publice                  |                 |                 |
|___ ______________________________________|_________________|_________________|
|1. Eliberarea de către organele           |         1 leu   |          1 leu  |
|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. Eliberarea certificatelor de           |             x   |             x   |
|proprietate asupra animalelor, pe cap de  |                 |                 |
|animal:                                   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- pentru animale sub 2 ani                |          1 leu  |          1 leu  |
|                                          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- pentru animale peste 2 ani              |          1 leu  |          1 leu  |
|                                          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|3. Certificarea (transcrierea)            |             x   |             x   |
|transmisiunii proprietăţii asupra         |                 |                 |
|animalelor, pe cap de animal, în bilete de|                 |                 |
|proprietate:                              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- pentru animale sub 2 ani                |         1 leu   |           1 leu |
|                                          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- pentru animale peste 2 ani              |         3 lei   |           3 lei |
|                                          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|4. Eliberarea certificatelor fiscale      |         4 lei   |           4 lei |
|______________________________________________________________________________| 
|
|5. Înregistrarea, la cerere, în actele de |         13 lei  |         13 lei  |
|stare civilă a schimbării numelui şi a    |                 |                 |
|sexului                                   |                 |                 |
| _________________________________________|_________________|_________________|
|6. Înregistrarea, la cerere, în actele de |        1 leu    |           1 leu |
|stare civilă a desfacerii căsătoriei      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
________________________________________________________________________________
|7. Transcrierea, la cerere, în registrele |         1 leu   |           1 leu |
|de stare civilă române, a actelor de stare|                 |                 |
|civilă întocmite de autorităţile străine  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|



________________________________________________________________________________
|8. Reconstituirea şi întocmirea           |        1 leu    |           1 leu |
|ulterioară, la cerere, a actelor de stare |                 |                 |
|civilă                                    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|9. Eliberarea altor certificate de stare |         1 leu    |           1 leu |
|civilă în locul celor pierdute, sustrase, |                 |                 |
|distruse sau deteriorate                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|       
|__________________________________________|_________________|_________________|
|        Taxe pentru examinarea            |             x   |             x   |
|conducătorilor de autovehicule în vederea |                 |                 |
|obţinerii permiselor de conducere         |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|1. Taxe pentru examinarea candidaţilor    |             x   |             x   |
|care au absolvit o şcoală de conducători  |                 |                 |
|de autovehicule:                          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) obţinerea permisului de conducere      |           3 lei |            3 lei|
|valabil pentru autovehicule din           |                 |                 |
|subcategoria A1                           |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) obţinerea permisului de conducere      |           4 lei |            4 lei|
|valabil pentru autovehicule din           |                 |                 |
|categoria A                               |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) obţinerea permisului de conducere      |           6 lei |           6 lei |
|valabil pentru autovehicule aparţinând    |                 |                 |
|uneia dintre categoriile sau              |                 |                 |
|subcategoriile B, B1, B + E               |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|d) obţinerea permisului de conducere      |          12 lei |          12 lei |
|valabil pentru autovehicule aparţinând    |                 |                 |
|uneia dintre categoriile sau              |                 |                 |
|subcategoriile C1, D1, Tr                 |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|e) obţinerea permisului de conducere      |          14 lei |          14 lei |
|valabil pentru autovehicule aparţinând    |                 |                 |
|uneia dintre categoriile sau              |                 |                 |
|subcategoriile                            |                 |                 |
|C1 + E, D1 + E, C, D, Tb, Tv              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|f) obţinerea permisului de conducere      |          18 lei |          18 lei |
|valabil pentru autovehicule din           |                 |                 |
|categoriile C + E, D + E                  |                 |                 |
|______________ ___________________________|_________________|_________________|
|2. Taxe pentru examinarea persoanelor     |de 5 ori taxele  |de 5 ori taxele  |
|care nu au absolvit o şcoală de           |prevăzute la     |prevăzute la     |
|conducători de autovehicule, cu excepţia  |pct. 1           |pct. 1           |
|celor prevăzute la pct. 3                 |corespunzător    |corespunzător    |
|                                          |fiecărei         |fiecărei         |
|                                          |categorii şi     |categorii şi     |
|                                          |subcategorii de  |subcategorii de  |
|                                          |autovehicule     |autovehicule     |
 __________________________________________|_________________|_________________|
________________________________________________________________________________
|3. Taxe pentru examinarea persoanelor     |dublul taxelor   |dublul taxelor   |
|cărora le-a fost anulat permisul de       |prevăzute la     |prevăzute la     |
|conducere, pentru categoriile cuprinse    |pct. 1           |pct. 1           |
|în permisul anulat                        |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
________________________________________________________________________________
|4. Taxe pentru examinarea persoanelor     |de 3 ori taxele  |de 3 ori taxele  |
|care au fost respinse de trei ori la      |prevăzute la     |prevăzute la     |
|examenul pentru obţinerea aceleiaşi       |pct. 1 ori, după |pct. 1 ori, după |
|categorii a permisului de conducere       |caz, la pct. 2   |caz, la pct. 2   |
|                                          |sau 3            |sau 3            |



 ______________________________________________________________________________
|        Taxe de înmatriculare a           |             x   |             x   |
|autovehiculelor şi remorcilor, autorizare |                 |                 |
|provizorie de circulaţie şi autorizare de |                 |                 |
|circulaţie pentru probe                   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|1. Taxe de înmatriculare permanentă sau   |             x   |             x   |
|temporară a autovehiculelor şi remorcilor:|                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) autovehicule şi remorci cu masa totală |        31 lei   |         31 lei  |
|maximă autorizată de până la 750 kg       |                 |                 |
|inclusiv                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) autovehicule şi remorci cu masa totală |        62 lei   |         62 lei  |
|maximă autorizată cuprinsă între 750 kg   |                 |                 |
|inclusiv şi 3.500 kg inclusiv             |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) autovehicule şi remorci cu masa totală |        124 lei  |         124 lei |
|maximă autorizată mai mare de 3.500 kg    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|2. Taxe de autorizare provizorie a        |         8 lei   |           8 lei |
|circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor |                 |                 |
|neînmatriculate permanent sau temporar    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru|         355 lei |         355 lei |
|probe a autovehiculelor şi remorcilor     |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|        Taxe pentru eliberarea titlurilor |                 |                 |
|de proprietate asupra terenurilor         |                 |                 |
|dobândite în baza Legii fondului funciar  |                 |                 |
|nr. 18/1991*)                             |       -         |       -         |
|                                          |                 |                 |
|                                          |                 |                 |
|                                          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
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