ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA CIUGUD
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA 33
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
Consiliul local al comunei Valea Lunga,judetul Alba,intrunit in sedinta ordinara la data
de:28.06.2007
Luand in dezbatere:
Raportul de avizare al Comisiei nr.1-programme economico –sociale,studii,buget finante,servicii
publice,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,amenajarea teritoriului si
Urbanism,realizarea lucrarilor publice ,protectia mediului inconjurator si turism,gospodarire comunala
servicii si comert
Tinand cont de :
- art.2 alin 2 din Legea nr.351/2001,Legea nr.351/2001,privind aprobarea
planului de amenajare a teritoriului national,sectiunea a-IV-a ,reteaua de localitati
- art.38 alin.2 lit.d din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legii nr.108/2003 pentru aprobarea OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare
- Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile
ulterioare
- HGR nr.44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
- H.G.R. nr.797/14.iulie.2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele şi tazele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se
indexează anual pe baza ratei inflaţiei aplicabile în anul fiscal 2006;
- Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- O.G 43/1997 privind regimul drumurilor ,republicata
- O.U.G195/2001 privind circulatia pe drumurile publice
Analizand Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Ciugud
nr.31 din 9.10.2002.
In temeiul prevederilor art.38(2) lit d si ale art 46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala

HOTARASTE
Art.1.Se
stabilesc
impozitele
si
taxele
locale
pentru
anul
2008
,dupa cum urmeaza:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele
locale pentru anul 2008, constituind anexa nr.1 ;
b) cota prevazuta la art.253 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal(persoane juridice)
se stabileste la 1,5% asupra valorii de inventar inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii.

c)impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea caldirilor in
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta ,se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5 %
asupra valorii de inventar actualizata
d)impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice care nu au efectuat reevaluarea cladirilor in
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta ,se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra
valorii de inventar,pana la sfarsitul lunii in care s-a facut reevaluarea
e)in cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul
anului,impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva,cu incepere de la data de intai a
lunii urmatoare.
f) in cazul in care cladirea a fost instrainata,demolata sau distrusa,impozitul inceteaza a se mai
datora cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare.
g) orice persoana care dobandeste,construieste, extinde, imbunatateste, demoleaza,distruge sau
modifica o cladire are obligatia sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate in termen de
30 de zile de la data la care s-au produs respectivele modificari.
h) cota prevazuta la art.270 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la
3% aplicata la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
Art.2 Bonificatia prevazuta la art.255 alin.2., art.260 alin 2, 265 alin.2, se stabileste la
10%,plata anticipata.
Art.3 Pentru determinarea impozitului pe cladiri, precum si a impozitului pe teren pentru anul
2008 , se mentine delimitarea zonelor aprobata prin Hotararea Consiliului local Valea Lunga nr.82 din
20.06.2006, respectiv :
a) Localitatea Valea Lunga - rangul IV – resedinta de comuna ;
- in cadrul localitatii Valea Lunga pentru terenurile situate în intravilan, se stabileste o singura
zona – zona A ;
- pentru terenurile din intravilanul localitatii,inregistrat la o alta categorie de folosinta,decat cea
de terenuri cu constructii, se stabileste o singura zona – zona A
b)localitatile Lunca, Lodroman, Tauni, Faget si Glogovet – rangul V – localitati componente ale
comunei ;
- in cadrul localitatilor Lunca, Lodroman, Tauni, Faget si Glogovet pentru terenurile din
intravilan se stabileste o singura ,zona – zona A
- pentru terenurile din intravilanul localitatilor,inregistrat la o alta categorie de folosinta,decat cea
de terenuri cu constructii, se stabileste o singura zona – zona A
In cazul in care in cursul anului se modifica rangul localitatii,impozitul pe cladiri si teren se
modifica corespunzator noii incadrari a localitatii,incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator in
care a intervenit aceasta modificare.
Orice persoana care dobandeste sau modifica categoria de folosinta are obligatia de a depune o
declaratie la compartimentul de specialitate,in termen de 30 zile,de la data la care s-au produs
respectivele modificari.
Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de m.p. de teren,rangul localitatii si
zona sau categoria de folosinta a terenului.
In cazul unui teren cu constructii amplasat in intravilan impozitul pe teren se stabileste prin
inmultirea nr.de m.p. cu suma corespunzatoare din tabelul de mai jos :

Nivelurile impozitului,pe ranguri de localitati lei/ha.
_________________________________________________________________________________
Valea Lunga
Lunca
Lodroman
Tauni
Faget
Glogovet
IV
V
Zona in
A
668
Cadrul
localitatii

A

534

In cazul unui teren amplasat in intravilan inregistrat la o alta categorie de folosinta decat cea de
terenuri cu constructii,impozitul pe teren se stabileste conform art 258 alin 4 astfel :
Prin inmultirea nr.de m.p. cu sumele corespunzatoare prevazute in tabelul urmator,la care se
aplica coeficientul de corectie astfel :localitatea Valea Lunga coef.= 1,15,localitatile
Lunca,Lodroman,Tauni,Faget si Glogovet coef.= 1.10
lei/ha.
_______________________________________________________________________
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categoria
Zona A
de folosinta
Teren arabil
21
Pasuni
16
Finete
16
Vii
35
Livezi
40
Paduri
si alte terenuri
cu vegetatie forestiera
21
7.
Teren cu ape
12
In cazul terenurilor situate in extravilanul localitatilor,indiferent de rangul localitatilor,categoria
de folosinta si zona,impozitul pe teren se stabileste conform art.258 alin 6 astfel:
Lei /ha
_______________________________________________________________________
Nr.
crt.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Categoria
de folosinta
Teren cu constructii
Teren arabil
Pasuni
Finete
Vii
Livezi

Zona A
23
38
21
21
42
42

6.
7.
8.

Paduri
si alte terenuri
cu vegetatie forestiera
Teren cu ape ,altul decat cel cu amenajari piscicole
Terenuri cu amenajari piscicole

13
4
25

Art.4 Anexa nr.1 face parte din prezenta hotarare.
Art.5 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal se fac de catre primar si imputernicitii cestuia.
Art.6.La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitarea prevederile
HCL nr.82/2006
Art.7 Aducerea la cunostinta publica se face prin afisarea la sediul Primariei Valea Lunga, cat
şi in localitatile apartinatoare comunei Valea Lunga
Art.8.Impozitele si taxele locale datorarte de pers. Fizice si juridice de pe raza administrativa a
comunei Valea Lunga se majoreaza cu 5 % in limita cotei de pina la 20 % prevazuta de art.287 din
Legea 571/2003 privind codul fiscal.
Art.9. Prezenta hotarare se comunica :
- Insitutiei Prefectului - judetului Alba ;
- Primarului comunei Valea Lunga ;
- Serviciului financiar-contabil ;

Presedinte de sedinta
Comsa Calina

Avizat secretar
Banea Kinga Katalina

Anexa nr.1 la HCL
Nr.33/28.06.2007
TABLOUL
CUPRINZAND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE
VALORILE IMPOZABILE PRECUM SI IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE STABILITE
IN SUME FIXE
care se indexeaza anual in conditiile prevazute de lege
VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii apartinind
persoanelor fizice
__________________________________________________________________________________
Nr.
Felul cladirilor si al altor
Valoarea impozabila lei/m.p.
crt.
constructii impozabile
cu instalatii de apa fara instalatii de apa
canalizare,electrice canalizare,electrice
incalzire
incalzire
(conditii cumulative)
__________________________________________________________________________________
0
1
2
3
__________________________________________________________________________________
1.Cladiri
a)cu pereti sau cadre din beton armat
734
417
din caramida arsa,piatra naturala sau
din alte materiale
b)cu pereti din lemn,caramida nearsa
191
120
valatuci,paianta si alte materiale
asemanatoare
__________________________________________________________________________________
2.Constructii anexe
situate in afara corpului principal al
cladirii
a)cu pereti din caramida arsa,piatra
120
107
beton sau din alte materiale asemanatoare
b)cu pereti din lemn,caramida nearsa
71
47
paianta,valatuci etc.
___________________________________________________________________________________
Pentru locuinte situate la subsol
- valoarea reprezinta 75%din valoarea
demisol sau la mansarda
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri
___________________________________________________________________________________
Pentru spatiile cu alta destinatie
- valoarea reprezinta 50% din valoarea
situate in subsolul sau demisolul
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri
cladirilor
___________________________________________________________________________________
Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate dupa cum
urmeaza:- vechime peste 50 de ani
reducere 20%
vechime cuprinsa intre 30-50 de ani
reducere 10%
In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire,consolidare,modernizare,
modificare sau extindere din punct de vedere fiscal,anul terminarii se actualizeaza,astfel ca
acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

In cazul cladirii utilizata ca locuinta ,a carei suprafata construita depaseste 150 mp,valoarea
impozabila a acesteia determinata in urma aplicarii prevederilor art.251,alin 1-7,se majoreaza cu cate
5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia.
Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice,se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1%
asupra valorii impozabile a cladirii,determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in
anexa de mai sus.
In cazul contribuabililor care detin in proprietate mai multe cladiri,cu destinatie de locuinte,
altele decat cele inchiriate,impozitul pe cladiri se majoreaza,dupa cum urmeaza :
a)cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
b)cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
c)cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
d)cu 100% pentru cea de a patra cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu ;
Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii.
Impozitul pe cladiri se plateste anual,in 2 rate egale pana la datele de :
- 15 martie
- 15 septembrie inclusiv
Impozitul anual pe cladiri ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane fizice
sau juridice ,depana la 50 lei inclusiv ,se plateste integral pana la primul termen de plata.In
cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza celeiasi
unutati administrativ teritoriale ,suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
NOTA:
Pentru determinarea valorilor impozabile,pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora,la
nivelurile mentionate in prezenta anexa se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:

Ciugud

Zona in
cadrul
localitatii
A
A

Rangul localitatii
Lunca
Lodroman
Tauni
Glogovet
Faget

IV

V

1,15
1,10
SCUTIRI

Nu se datoreaza impozitul pe cladiri pentru :
- cladirile institutiilor publice si cladirile care fac parte din domeniul public si privat cu
exceptia celor care sunt folosite pentru activitati economice
- monumente istorice,de arhitectura
- cladirile care constituie lacasuri de cult si partile lor componente
- cladirile institutiilor de invatamant
- cladirile unitatilor sanitare care nu au trecutin patrimoniul autoritatilor locale
- cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatii administrativ teritoriale in lipsa de
mostenitori legali.
- canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene

TAXA
ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
A.I.Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica
Tipul mijlocului de transport
lei/an/200 cm.c sau fractiune din aceasta
a)
autoturisme cu capacitatea cilindrica
7
de pina la 2000 cm.c inclusiv
b)
autoturisme cu capacitatea cilindrica
9
de peste 2000 cm.c.
c)
autobuze,autocare,microbuze
16
d)
autovehicule de pina la 12 tone inclusiv
17
e)
tractoare inmatriculate
11
f)
motociclete,motorete si scutere
4
Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru
motociclete,motorete si scutere.
A.II.Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone
Numarul axelor si
Taxa lei/an/autovehicul
masa totala maxima
Axa/axe motoare
Axa/axe motoare
autorizata
cu suspensie pneumatica
cu alt sistem de
sau un echivalent recunoscut
suspensie
1.Autovehicule cu 2 axe si cu masa:
a) peste 12 t,dar nu mai mult de 13 t
100
110
b) peste 13 t,dar nu mai mult de 14 t
110
167
c) peste 14 t,dar nu mai mult de 15 t
167
235
d)peste 15 t,
235
533
_____________________________________________________________________
2.Autovehicule cu 3 axe si cu masa:
_______________________________________________________________________
a) peste 15 tone,dar nu mai mult de 17 t
110
120
b) peste 17 t,dar nu mai mult de 19 t
120
216
c) peste 19 t,dar nu mai mult de 21 t
216
280
d) peste 21 t,dar nu mai mult de 23 t
280
432
e) peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t
432
671
f) peste 25 t
432
671
3.Autovehicule cu 4 axe si cu masa:
_______________________________________________________________________
a) peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t
280
284
b) peste 25 t,dar nu mai mult de 27 t
284
443
c) peste 27 t,dar nu mai mult de 29 t
443
704
d) peste 29 t,dar nu mai mult de 31 t
704
1044
e) peste 31 t,
704
1044
A.III.Pentru combinatii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa
cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone
Numarul axelor si
Taxa lei/an/autovehicul
masa totala maxima
Axa/axe motoare
Axa/axe motoare
autorizata
cu suspensie pneumatica cu alt sistem de
sau un echivalent recunoscut
suspensie
1.Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa:

a)peste 12 t,dar nu mai mult de 14 t
b)peste 14 t,dar nu mai mult de 16 t
c)peste 16 t,dar nu mai mult de 18 t
d)peste 18 t,dar nu mai mult de 20 t
e)peste 20 t,dar nu mai mult de 22 t
f)peste 22 t,dar nu mai mult de 23 t
g)peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t
h)peste 25 t,
2.Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa:
a)peste 23 t,dar nu mai mult de 25 t
b)peste 25 t,dar nu mai mult de 26 t
c)peste 26 t,dar nu mai mult de 28 t
d)peste 28 t,dar nu mai mult de 29 t
e)peste 29 t,dar nu mai mult de 31 t
f)peste 31 t,dar nu mai mult de 33 t,
g)peste 33 t,dar nu mai mult de 36 t
h)peste 36 t,
3.Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa:
a)peste 36 t,dar nu mai mult de 38 t
b)peste 38 t,

100
110
120
130
140
150
189
340

110
120
130
140
150
189
340
597

120
136
224
329
397
651
904
904

136
224
329
397
651
904
1373
1373

719
1001

1001
1361

_______________________________________________________________________
4.Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa:
a)peste 36 t,dar nu mai mult de 38 t
636
883
b)peste 38 t,dar nu mai mult de 40 t
883
1221
c)peste 40 t,
1221
1806
5.Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa:
a)peste 36 t,dar nu mai mult de 38 t
362
437
b)peste 38 t,dar nu mai mult de 40 t
437
653
c)peste 40 t,
653
1040
_______________________________________________________________________
B.Pentru remorci,semiremorci si rulote
Capacitatea
lei/an
a)pina la 1 tona inclusiv
7
b)intre 1 si 3 tone inclusiv
24
c)peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
37
d)peste 5 tone
46
cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule,cf.lit.A pct.III
_______________________________________________________________________
C.Pentru mijloace de transport pe apa
lei/an
a)luntre,barci fara motor,scutere de apa,
13
folosite pentru uz si agrement personal
b)barci fara motor folosite in alte scopuri
38
c)barci cu motor
75
d)bacuri, poduri plutitoare
627
e)salupe
376

TAXE
pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor
A.In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalatiilor,de
suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate.
1.Pentru eliberarea certificatului de urbanism,in functie de suprafata care se solicita:
Suprafata
Taxa
lei
a) pina la 150 m.p. inclusiv
4
b) intre 151 si 250 m.p.inclusiv
5
c) intre 251 si 500 m.p. inclusiv
7
d) intre 501 si 750 m.p.inclusiv
8
e) intre 751 si 1000 m.p. inclusiv
10
f) peste 1000 m.p.
10 + 1 leu/m.p.
pentru ceea ce depaseste
suprafata de 1000 m.p.
2.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa
stabilita la punctul 1.
3.Pentru prelungirea certificatului de urbanism,precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30%
din valoarea taxei initiale.
4.Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului,de catre primar,taxa
datorata este de 11 lei.
5.Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau
anexa la locuinta taxa este de 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor.
6.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in
alt aliniat este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie,inclusiv instalatiile
aferente.
7.Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare,partiala sau totala,a constructiilor si a amenajarilor taxa
este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora.In cazul desfiintarii partiale taxa se calculeaza
proportional cu suprafata construita a cladirii supuse demolarii.
8.Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru:
- lacasuri de cult,inclusiv pentru constructii-anexe ale acestora
- pentru lucrarile de dezvoltare,de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi
care apartin domeniului public al statului
- pentru lucrarile de interes public local
- pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice
9.Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si escavari,necesare studiilor geotehnice,ridicarilor topografice
taxa datorata pentru fiecare m.p. este de 6 lei.
10.Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile – organizare de santier- necesare executiei
lucrarilor de baza,daca nu au fost autorizate odata cu acestea taxa este de 3% din valoarea autorizata a
constructiilor.
11.Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri,tonete,spatii de sxpunere,situate pe caile
si in spatiile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj,a firmelor si
reclamelor taxa datorata este de 6 lei pentru fiecare m.p. de suprafata ocupata de consructie.
12.Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de
apa,energie electrica, telefonie taxa datorata este de 9 lei pentru fiecare racord.
11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa datorată este de 7 lei.
B.Pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decât cele prevazute la lit.A precum si pentru viza
anuala sau trimestriala a acestora se datoreaza urmatoarele taxe :

1.Pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfăşurarea unei activităţi economice taxa datorată este de 11
lei.
2.Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare 14 lei.
3.Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri,detinute de consiliul local, taza datorată este de 23 lei pentru fiecare mp. sau fracţiune de mp.
4.Pentru eliberarea certificatului de producator 40 lei.
5. Taxe pentru executarea de copii de pe documentele detinute de Consiliul Local :
a. xerocopierea unei pagini format A4 - 0,25 lei
b. xerocopierea unei file format A4 - 0,35 lei
c. xerocopierea unei file A3 - 0,55 lei
6. Taxe speciale de cadastru :
a. pentru remasurarea unui nr. cadastral 20 lei ;
b. pentru eliberarea unei schite cadastrale 20lei.
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza activitate economica taxa este de
23 lei .
In cazul oricarui alt panou , afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate taxa este
de 17 lei.Taxa se plateste trimestrial in patru rate egale astfel:pina la 15 martie,15 iunie,15 septembrie
si pina la 15 noiembrie.
Institutiile publice nu datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.
Impozitul pe spectacole
Contribuabilii care organizeaza manifestari artistice,competitii sportive,activitati artistice si
distractive de videoteca si discoteca,denumite spectacole datoreaza impozit pe spectacol.calculat in
cote procentuale asupra incasarilor din vinzarea biletelor de intrare,sau in suma fixa pe metru patrat,in
functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul.
Pentru manifestarile artistice si competitiile spotrive impozitul pe spectacole se stabileste asupra
incasarilor din vinzarea biletelor,prin aplicarea urmatoarelor cote:
a) 2% pentru manifestari artistice de:teatru,cinematografice,muzicale,circ;
b) 5% pentru manifestari artistice de:festivaluri,concursuri,cenacluri,serate;
Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se
stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul,pe zi de functionare,astfel:
a)in cazul videotecilor 0,1 lei/m.p./zi) aplicindu-se un coeficient de corectie de 1,10 pentru localitatea
Valea Lunga.
b)in cazul discotecilor de 0,2lei/m.p./zi aplicindu-se un coeficient de corectie de 1,10 pentru localitatea
Valea Lunga
Platitorii de impozit pe spectacole au obligatia sa depuna o declaratie care va
contine suprafata incintei,precum si zilele in care se desfasoara spectacolele, pina cel tirziu la data de
15,inclusiv,pentru luna urmatoare.
Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

TAXE
pentru folosirea locurilor publice in comuna Valea Lunga
1.Pentru vinzarea produselor de orice fel pe raza comunei din vehicule sau autovehicule 20 lei/zi .
2.Pentru vinzarea produselor de orice fel din vehicole sau autovehicole, tonete,chioscuri,rulote
amplasate in locurile stabilite in acest scop precum si pe terenurile din incinta pietelor,tirgurilor si
oboarelor 2 / mp/zi.
3.Pentru folosirea platourilor,meselor,tarabelor si altor spatii din piete,tirguri si oboare de fiecare m.p
0,5 lei fara a depasi suma de 20lei /zi..

4.Pentru vinzarea de animale de fiecare animal astfel:
a)bovine,bubaline,cabaline adulte (lei/buc) 5 lei.
b)bovine ,bubaline,cabaline -tineret (lei/buc) 3 lei.
c)porcine peste 6 luni (lei/buc) 4 lei.
d)porcine pana la 6 luni,ovine ,caprine (lei/buc) 2 lei.
5.Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii produselor rezultate din exercitarea unei activitati de
autorizare pe cont propriu de fiecare m.p./zi 0.3 lei.
6.Pentru folosirea cintarului din tirguri de animale:
pentru un porc 3 lei.
pentru o vaca 4 lei.
7..Pentru persoane fizice si juridice care ocupa temporar sau permanent locuri publice,altele decit cele
de la numarul 1 – 7din prezenta anexa precum si suprafetele din fata magazinelor sau atelierelor de
prestari servicii:
a)pentru desfacerea de produse sau prestari de servicii diverse 3 lei.
b)pentru depozitarea de diverse bunuri si/sau materiale(lei/mp/zi) 0,5 lei.
c)pentru cai de acces,extinderi de spatii comerciale,terase 0,4lei/mp/zi.

SCUTIRI SI FACILITATI COMUNE
1.Impozitul pe cladiri,pe teren,taxa asupra mijloacelor de transport,taxa pentru eliberarea
certificatelor,avizelor,autorizatiilor precum ,taxele speciale si alte taxe locale nu se aplica pentru :
- veteranii de razboi
- persoanele persecutate din motive politice
- eroi ai revolutiei din decembrie 1989
- vaduvele de razboi si a veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
- Institutiile care functioneaza sub coordonarea ministerului educatiei cercetarii si tineretului
- Fundatiile testamentare constituite cu scopul de a sustine actiuni cu caracter umanitar2. –
2.Persoanele fizice care deţin o singură locuinţă, în care au domiciliul, pentru aceasta şi pentru
terenul aferent acesteia, beneficiază de urmatoarele facilităţi :
a). Reducerea cu 50% pentru familiile care au copii cu invaliditate de gradul I sau II, sau
handicap grav sau accentuat, neinstituţionalizaţi;
b) Reducerea cu 50% pentru familiile monoparentale care au în îngrijire un copil în vârstă de
până la 18 ani sau 25 ani, care urmează o formă de învăţământ de stat subvenţionat şi care are un venit
lunar/membru de familie de până la 2.10 lei inclusiv.
Pentru a beneficia de aceste înlesniri persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
- cerere de solicitare a înlesnirii;
- acte doveditoare a situaţiei respective;
- carte funciară care atestă proprietatea;
- să nu aibă restanţe sau acestea să fie achitate în momentul depunerii cererii.
Înlesnirea se acorda conform prevederilor legale în vigoare.
Scutirea de la plata impozitului se aplica cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana
depune documentatia.
Taxe speciale:
Taxa pentru obţinerea avizului de Protecţie Civilă se stabileşte la 0,5 lei / mp.suprafata
desfasurata De la plata acestei taxe vor fi scutite urmatoarele lucrări de investiţii:
a) lucrările de investiţii cu finanţare de la bugetul local;
b) lăcaşurile de cult;

c) modificări şi schimbări de destinaţie a construcţiilor existente la care nu se realizează
extinderi;
d) următoarele construcţii cu caracter provizoriu :
- corpuri şi panouri de afisaj;
- firma şi reclame.
e) căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare (inclusiv branşamente), noi capacităţi de
transport şi distribuţie a apei, gazelor, energiei electrice, agent termic, precum şi lucrările de reabilitare
şi retehnologizare a celor existente;
f) cimitirele noi, precum şi extinderile la cele existente.

Sancţiuni
Constituie contraventie urmatoarele fapte :
a)depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art.254 alin 5 si 6 ,art.259 alin 6 si
7,art.264 alin 4,art.267 alin 14 lit.b,art 277 alin 2,art.281 alin 2 si art 290
b)nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art.254 alin 5 si 6 ,art.259 alin 6 si 7,art.264 alin
4,art.267 alin 14 lit.b,art 277 alin 2,art.281 alin 2 si art 290
Contraventia prevazuta la ali2 2lit a amenda de la 50 lei la 100 lei.
Contraventia prevazuta la lit.b amenda 100 lei la 300 lei
Pentru persoanele juridice limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la
alin 3
si 4 se majoreaza cu 300%.

Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru
Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Taxa
(lei)

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,altele decit cele eliberate de instante,Ministerul
Justitiei,Parchetul de pe linga Curtea Suprema de Justitie si de notarii publici,precum si pentru alte
servicii prestate de unele institutii publice
1.
Eliberarea certificatelor,adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care
se atesta un fapt sau o situatie,cu exceptia acelor acte pentru care se plateste
o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
1
1.
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,pe cap de animal :
- pentru animale sub 2 ani
1
- pentru animale peste 2 ani
1
2.
Certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor,pe cap
de animal,in bilete de proprietate :
- pentru animale sub 2 ani
1
- pentru animale peste 2 ani
3
3.
Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala
4
4.
Eliberarea,la cerere,a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale
folosite in justitie
1
6.
Eliberarea,la cerere,a certificatelor de cazier judiciar
1
7.
Inregistrarea,la cerere,in actele de stare civila a schimbarii numelui si
a sexului
11

8.
8.
10.
11.

Inregistrarea,la cerere,in actele de stare civila a desfacerii casatoriei
Transcrierea,la cerere,in registrele de stare civila romane,a actelor de stare
civila intocmite de autoritatile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere,a actelor de stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,sustrase
distruse sau deteriorate

1
1
1
1

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor
in acestea,precum si pentru eliberarea permiselor de vinatoare si de pescuit
1.
Acte de identitate :
a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate(inclusiv a celor provizorii)
si a buletinelor de identitate pentru cetatenii romani,eliberarea carnetelor de
identitate,precum si eliberarea sau prelungirea valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru
cetatenii straini si persoanele fara cetatenie
1
b)inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei
1
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor
fara cetatenie
4
d) eliberarea unor noi carti,buletine,carnete de identitate si legitimatii provizorii
in locul celor pierdute,furate sau deteriorate
4
2.
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor
date din Registrul permanent de evidenta a populatiei
1
3.
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare
2
4.
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit
1
___________________________________________________________________________________

1.

2.

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea
obtinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de
autovehicule :
a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
sucategoria A1
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoria A
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinind
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B,B1,B+E
d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinind
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1,D1,Tr
e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinind
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E,D1+E,C,D,Tb,Tv
f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din

3
4
5
10
12

categoriile C+E,D+E
15
Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala de conducatori
de autovehicule,cu exceptia celor prevazute la pct.3.
De 5 ori taxele
prevazute la
pct.1.corespun
zator fiecarei
categorii si

3.

4.

subcategorii
de
autovehicule
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere
pentru categoriile cuprinse in permisul anual
Dublul taxelor
prevazute la
pct.1
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la
examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere

De 3 ori taxele
prevazute la
pct.1. ori,dupa
caz la pct.2 sau 3

CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor,autorizare provizorie
de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
1.
Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor :
a)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pina la
750 kg.inclusiv
26
b)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre
750 kg. si 3.500 kg.inclusiv
52
c)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de
3.500 kg.
104
2.
Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate
permanent sau temporar
7
3.
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor
296
___________________________________________________________________________________
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