
JUDETUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI

Privitoare la: "Stabilirea impozitelor şi taxelor locale valabile pentruanul fiscal20l5"

HOT Ă RÂRE A Nr.120

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi
27.11.2014, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din câţi esteconstituit,

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de domnul Schell Robert-
primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate şi
raportul de specialitate nr.7928/14.11.2014 îutocmit de COmpartimentul Impozite şi
Taxe locale din cadru] Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii,
Venituri, Taxe, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale valabilepentru anul fiscal2015,

în confonnitate cu prevederile: Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,
Titlul IX, denumit "Impozite şi Taxe locale", cu modificările şi completările
ulterioare; H.G. nr.130912012 privind nivelurile pentru valori impozabile, impozite
şi taxe locale şi altele asimilate acestora, precum şi ameI:!?=ileaplicabile începând cu
anul fiscal 2013; OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare -ileiimbru, modificată şi
completată; Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru; Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificărikşi_eompletările ulterioare;
art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţiapublică,

În temeiul art.36 alin.(2) ,Iit. b), alin.(4) Iit c) şi art. 45 din Legea
nr.2151200

1
privind administraţia publică local ă,repub licată, modificată şicompletată, cu Unnr. de 13 voturi "pentru",

Adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE:



Art.1 :Se stabilesc impozitele şi taxele locale valabile pentru anul 2015,-
conform anexelor 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Bonificaţia, pentru persoanele fizice, se stabileşte la 10%, iar pentru
persoanele juridice se stabileşte la 2%, în ambele situaţii pentru impozitul pe clădiri,
impozitul pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport datorat pentru anul
2015 si achitat integral pana la data de 31-03-2015.

Art.3 (l) Impozitul pe clădiri pentru contribuabilii persoane juridice se
stabileşte după cum urmează: '

a) la contribuabilii persoane juridice care au efectuat reevaluarea în condiţiile
legii în ultimii trei ani, anteriori anului 2015, cota este de 1,5%, care se aplică asupra
valorii contabile a construcţiei.

b) la contribuabilii persoane juridice care au efectuat reevaluarea în condiţiile
legii în ultimii cinci ani, anteriori anului 2015, cota este de 10%, care se aplică
asupra valorii contabile a construcţiei.

c) la contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat reevaluarea, cota este
de 30 %, care se aplică asupra valorii contabile a construcţiei.

(2) Impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa se mentin la nivelul
prevazut in anexele nr.I - 9, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ArtA. Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a
taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, pentru
anul 2015 se mentine delimitarea zonelor stabilite prin HCL nr.144/24.11.20 11.

Art.5. Se aproba majorarea cu 20% a impozitului datorat de persoanele fizice
pentru terenurile si cladirile situate in rangul 5 al localitatii.

Art.6. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza
aplicabilitatea HCL nr.l0l/19.12.20I3 cu modificarile ulterioare.

Art.7. a) Se aproba prelungirea cu încă un an, respectiv până la 31 decembrie
2015, a contractelor de închiriere existente, precum şi corelarea cu rata inflatiei a
valorilor/mp pentru închirierea de de boxe, garaje, magazii, grădini şi terenuri
aparţinând domeniului privat al oraşului, pentru anu12015, astfel:

a. pentru terenuri ocupate de magazii, boxe si garaje -2,84Iei/mp;
b. pentru terenuri ocupate de gradini -0,59 lei/mp;
c. pentru persoanele care deţin două sau mai

multe construcţii de acelaşi fel -7,00 lei/mp.
b) Termenele de plata sunt cele stabilite prin Legea nr.571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar accesoriile dobânzi şi penalităţile
de întarziere prin O.G. nr.92/2003, privind Codul de Procedura fiscala.

Art.8. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie, 2015,
mai mici de 1 leu in cazul persoanelor fizice si 5 lei in cazul persoanelor juridice, "se
anuleaza". Plafonul se aplica cumul ului tutturor creantelor fiscale datorate si
neachitate de debitor.



Art.9: Primarul oraşului Brezoi şi Compartimentul Impozite şi Taxe locale din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Brezoi vor urmări ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.l O:Prezenta hotărâre se va comunica astfel :
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Vâlcea;
-Primarului oraşului Brezoi ;
-Compartimentului Impozite şi taxe locale;
-Compartimentului Relaţii publice în vederea aducerii la cunoştinţă

publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Brezoi.

Brezoi la 27 noiembrie, 2014

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,

sandU~~

Presedinte de sedinta,
Bardasu Mircea



'<:1'.�..
o
C"!.�..
~�...
N
N
N.�....:
c:

...J
oJ:,"

10.�..
~ O

Ni5 ...J,« «...J
UU CI)

W LI..a.
...J

1- ::JN z
O «a. ::J~ ~

l-
Z
wa.

:5«::J
l-
Z
W
U
O~a.

~
Oo

>< x ><

u.:~
UIO..-

~
::::ia.
><w

:J
C

'(ii

z
~g
Z
O
U
Z
O
�...

.!!!
~c
O
U

!::
:!!lo
~z



CI)
o
'N
li=...
o-Gi

~ t:_ ni
ni o
a.1J)
::J ���
��� CI)

Q) a.
E-g
CI) 'nia. .!:Cl)t::
._ ni,Ca.
ni ni
No:;:;a.UE 2.- -~ l!!Oi:: o
o o
~~
'O ni
lij 'u;
N ���

.~.2
.;::

1..'-
.:1'0
u ni
'Se:;
o:c
ni
1-

u,
U

-e-
LO
N

t:!
<1:

o

o

o

oo
~
C")
"<t.�....

�..
"O
ro
13

~
9ro
row
~roo
ro
E
::Jcn
c
'6

'*1.(),......

'i::
'6ro
13

B
9ro�..
ro
ch
~
~
ro
E
::lcn
c
'6

'*1.(),......

'i::
"O
ro
13
s
9ro._
ro
Icn
~roo
ro
E
::Jcn
.5
"O

'*o
1.()

oo
'>:!
1.()
1.()
1.()

oo
~
1.()
C")
O'l

oo
~
O'l
1.()..--

o..--
~
1.()
C")
O'l

o
o

00

~~
1.() C")
0'l0'l

o.�....

~
O'l
1.().�....

o
C'!
N

~
C")
O'l

oN
~
O'l
1.()..--

o
0..--
NN
~ ~I.()C")
O'l O'l

o
C")

No
C")
O'l

o
C")

'>:!
O'l
1.()

oON
C")

'>:! ~
1.() C")
O'l O'l

o
o
'"
~
LO
LO

~
rooroc
'Eroo..
ro
2ro
(f)

o
LO

'"
~
LO
LO

"'alc::
2

o=
~
LO
10

10
o
.�...
X
10
LO
LO

o
'"~
LO

'"'"

o

Q)

"C

~m
(;)
.5 «
::>
U

a:
(5:s
o



o
Q')

ci
><
M
CD

LO
Q')

~
CD

"5
"O
oo
c:
'6
~
N

t
cu
al

"O

o
C>

X
'"CD

LO
C>

X
Q')
LO

LO
C>

X
'"-e-

o
Q')

ci

~
LO

o
Q')

~
LO
Q')

alQ.

al
~
:J
<J)
cu
E

LO
Q')

~
Q')
LO~

~cu
al
E
:J

Eao
C>

X..�.
I.C)
N

o
C>

~
LO

o
C>

~
Q')

o
Q.

:J
c:

I.C)
o

~
LO
N

I.C)
C>~
~
I.C)

"5
Ncu
o
.s

z
~z
~
CI)zoo
z
Q
o::
w_J

C/)zoo



._.__.
CJ

=;..-'"=o
CJ

=CJ

'C
=

!'f") =Q,j

~
;..
Q,j

= -~ Q,j

~ 't:l
Q,j ~= Q,j< CJ-~CJ

Q,j

't:l
~-=';iio

Vi ;S
""'1 Q,j~ -ef"l- Q,j

8
._
;..

WOJ o..� 0Jj
Q,j- -:::: ~

::: ~ CJ
r::s -= ~
::::

...._ -~ ] e;
::: !'f") Q,j

~ lI'l
;..._
~._

QO
_.

CJ
CJ II 'C= ""! o;..-'" ,....

c= ~o .�....�... .~.~ ~
CJ ~ ~ ~ ~ ~ '> I

= -=-=-=-= -= ~
..........� ------ ...._ ~ .c

CJ .~ .Qj .Qj .Qj ] ;.. ..._- ._
II 'i: ....��.... ---- .5 ~

= lI'l r- !'f") Q ,....
= ~~ ,.... !'f") ,.... c,....

lI'l ~ ,....
""! r-Q,j

._
~ ;.. ~-.i N ,.... Q,j

~ Q,j -.�... ~~ I II II II II ~= ~
II ~ Q..

I~ -._
~ ~ E~ ~;..- <~u~ < ~c._ ._

~ ~ ~ ~ ~ ;..
.5 c c c c c ='t:l o o o o o =NNNN N Q,j._

;..;.. Q,j

= -= Q,j
Q,j c,;..
el.> c::s.�... ~
Q,j ~o.. -- ';ii= !'f")!'f")!'f")!'f") lI'l --._ �.... -- -- ....� - =N = = = = = -o 0Jj 0Jj 0Jj 0Jj 0Jj 'No.. = = = = = o
E ~ ~ ~ ~ ~ c,

�...� ;.. ;.. ;.. ;.. ;.. E-
,...; ,...;�...�

Ir) 0'1 0'1 r- "Î' Ir)

"Î' M M Ir) 00 "Î'
II II II II II II

Q M M M M M M

~ ~ ~ ~ ~ ~
V"l M M 0'1 00 Ir).-< .-< .-< .-< N .-< ~ ~ ~

V"l
t""- Ir) V"l "Î' a t""-

"Î'U V"l "Î' "Î' 00 .-< V"l N
II II II II II II II

:i M M M M M M M
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- 0'1 V) V) 00 V) 0'\ 00CJ .-< .-< .-< N M .-< ;..: ;..:Q,j

;..
o
CJ
Q,j

't:l-CQ,j.~
V) 00t:: M r- r- a M M 0'1Q,j

o \D V"l V"l .-< .-< \D M
CJ ~ II II II II II II II'-"

!'f") M M M M M M M
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Q,j.c

0'1 0'1 V"l \D M

~
..._ .-< .-<._

N .-< .-< M "Î' N .-<Q,j- ;..: ~Q,j-'i: <Q,j z-e
Q,j O>

~S.
�...�

II .....
00 0'\s �...� ~ !'f") !'f")

~ < QO \&) \&)
!'f") so ~ lI'l,.... ,.... QO ~.~~ II II II II II II IIU.~0 !'f") !'f") !'f")
!'f") !'f") !'f") !'f")

~ Z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~

QO ,.... ,....
\&) !'f") QO lI'lN N N- ~ lI'l N ,.... ~ ~o

~ =o
�....

,~ =c CI)- CI)C 1-< CI) .~';ii CI) ,(Ij ~ -o .... U1-< 1-<- CI) ~ =oS CI) ._
CI) 'O.=:1;} §< .)C; o

Q,j ~ CI) 1-<

"O
1-< o o,._ c.8 = CI)

~ u 'Ci)., s::._
rEJo.CI)

,_
'C 'C;.. ._;:., 1-<o �.......� CI) CI) CI)

'N 'C (Ij :l :l :l
0Jj :g s:: ..... .;; il s:: e s::Q,j = CI) CI) = ~ CI)- v» c = .~ 'O en :l 1-<~ 1-< 'ro <ro U ,(Ij CI) CI) 1-< CI)

U < ~ ~ .....l ~ ~ f-< el f-<

;.. .�...
Z

;..
CJ ~ N r<) "<T V) 1.0 ['-- 00 0'1



=....

.-rI!
'3������ N ����
o :.c"
Q.;~e =~..::

rI!=o~
== =~ ~

..-~$.c
~$.c

.g
~e
Q,)

~"CS
~~....

"'O

=e
M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.~
~

'Q;'.... U��� ~ ~~ ..c;...
o :;:;;;
~ ~ ~ ~ x x x x x x x-Q,)

"CS
��� <=~ Z ==.... o~
~ N~ Io ~ ~ x x x x x ~ x
~ >
~ ~ II o o o o o o
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ o <

,........ ,........ o ,........ o ,........ o ,........ o �......� o ,........ o- Z ~ o ~ ~ ~ <"'! ~ <"'! ~ 1.0 ~ ~ ~ ~
~ - - .-. - - - - 00

~
~ 1.0 ~ lrJ ~ lrJ ~ lrJ ~ M ~ M ~~ ~ lrJ 1.0 M .-.

Q) 00 M - - -o M 00 li")- ~ M ~ II ~ II ~ II li") II ~ II .-.
" ~ ~....;...

~ ;:j
"CS o
Q) l~
~ ��� .�....� tU$-;

= S tU >-
~ .- ~

.�.....
rIJ lC\l ���o v $-; $-; o

II - $-; tU ~
.g

~
v .�....�..., ;...> ;...> tU

< (/l Et .�..... o
Q) tU Q) lro $-;....: "CS ;...> l-< U c,

O
�.....� tE ;:j Q)ro .�.....

~ ~ U rfr, =._.., .- ��.��.� Q) .- .- .-$.c rfr, ��....� l-< l-< l-<
O V Q) V .�....� ;...>" § E §~ �.....� .- .- ro.- s::: ;...>" >- N l-< +-'~ .c ;:j v v .g v v Q)��� ro o» s::: ;:j >- eo l-< 2 l-<~ l-< )ro <ro U .�..... lro v Q) vu < ~ ~ .....:l ~ >- ~ O ~

Z
$.c ~$.c ~ ��� �......� M .q- li") \O r-- 00 0'\



·~.

oo
o
'<t

II
O
O
Nxo
N

o
O..f
00
II
O
~
N
X
N
'<t

o
O
O
'<t
II
oo
c;i
o
N=...�-;

o
C>
'Do,
II
O
O
c;i
00
'<t

o
N.,f
II
O-c;i
N

o
O
Nxx 00

o
O
N
II
Oo
rj

oo
N
V)

II
o=N
X

\O
N

...�-=N
~
Q,j

!::: ~-~
~ ]g~~-II--4-II--~-II--~I_1----+-II-------+--t-II------~~~I-I--------1-------1-II----t-II--~
Q,j

';:j
t;:

Q,j

O~
~

o
01

'ON'DX ,00_
N'D

...�
CIJ-=-'N
OQ..

S-

II
00
Moo
N-O
~M-

O-N~X .
00 00
NV)

O
<'lo
010X .V);::

O
<'lo
NNX .
- 00M \O

o (])
("-:l "'O

1.0-
Z ~....;

o
NON~
x\o
M -V) _

o
010

� \O01 ,
X\O
M_>< V)-



>< ><

>< ><

>< ><

>< ><

Q)

~ >-
1-< .....�

~
.�....
o...... ;:s

~ "'O
U o.�...� 1-<
<Il

c,
'i:

Q)
s:::

;:s :::6 Q)
;:s 1-<

Q)�... E-<el

~ ci.....

~~
O
~ ~4---4---4---4---+----+--~------~+-------~r-----~----+-~;;,
~
~Co-'<
~

u

o
C"!.....

o
C"!.....

o
C"!.....

o
C"!.....

~ ~

o
C"!.....





ANEXA 4 la HeL nr.120/27.11.2014

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRASPORT
APLICABILE IN ANUL FISCAL 2015

Art. 263, CF.
Cu modificarile prevazute de DUO nr.125/2011.

A. 1. Vehicule al caror impozit se stabileste pentru fiecare grupa de 200 cmc sau
fractiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindri ca de pana la 1600 cmc,inclusiv ; 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc
inclusiv; 18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc 72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc 144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica mai mare de 3001 cmc 290

6. Autobuze, autocare, microbuze 24

7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12
tone inclusiv 30

8. Tractoare inmatriculate 18

A. II. Vehicule INREGISTRATE cu capacitate cilindrica

1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cmc
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica> 4.800 cmc

2. Vehicule fara capacitate cilindri ca evidentiata

lei/200 cmc
4.00 ;
6.00 ;

150.00 lei/an.

B. (1)In cazul unui autovehicul de transport de marfa cum masa totala autorizata
egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egala cu
suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

INumărul axelor
lşi greutatea bruta incarcata maxi-

ma admisa

Impozitul

in lei/an)

IVehicule IVehicule



leu sistem leu alt I
Ide suspen-Isistem del
Isie Isuspensiel
IpneumatieăI I
Isau 1 1
1 echivalent 1 1
1 recunoscut 1 1

IVehicule cu două axe

11. Masa nu mai puţin de 12
Itone, dar nu mai mult de
113 tone

1
1

01 133

12. Masa nu mai puţin de 13
Itone, dar nu mai mult de
114 tone 133 367

13. Masa nu mai puţin de 14
Itone, dar nu mai mult de
115 tone 367 517

14. Masa nu mai puţin de 15
Itone, la 18 tone si peste

517 11691

1

1 1
1 1

1331 2311

1 1

1 1
2311 474

1 1

1 1

4741 615

1

1
615 947

1 1
1 1

9471 14721

1 II. IVehicule cu 3 axe

11. Masa nu mai puţin de 15
Itone, dar nu mai mult de
117 tone

12. Masa nu mai puţin de 17
Itone, dar nu mai mult de
119 tone

13. Masa nu mai puţin de 19
Itone, dar nu mai mult de
121 de tone

14. Masa nu mai puţin de 21
Ide tone, dar nu mai mult de
123 de tone

15. Masa nu mai puţin de 23
Ide tone, dar nu mai mult de
125 de tone

16. Masa nu mai puţin de 25 de
Itone la 26 tone si peste

9471 1472

1

1
1

615 6231

IIII. IVehicule cu 4 axe

Il. Masa nu mai puţin de 23 de
Itone, dar nu mai mult de
125 de tone

12. Masa nu mai puţin de 25 de
Itone, dar nu mai mult de
127 de tone 623 973

13. Masa nu mai puţin de 27 de
Itone, dar nu mai mult
Ide 29 de tone 973

1

1
15451



14. Masa nu mai puţin de 29 de I 1Itone, dar nu mai mult
/

/Ide 31 de tone
/ 1545 229111 I I15. Masa nu mai puţin de 31 de / I1tone, la 32 tone si peste "1 15451 22911I

I 1

(2) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren
rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12
tone impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta
in tabelul urmator:

I
1

1.~ 1Numărul axelor
/Impozitul

-în lei/anlşi masa totală maximă autorizată
/1
11
11
11
11

1 , IVehicule IVehicule ,,
/ Icu sistem Icu alt /1 1 Ide suspen-Isistem del,
I Isie Isuspensiel1 ,

Ipneumatică' ,1 1 Isau un 1 I1 1 lechivalent' 1
,

1 /recunoscut/
// 1 1 / 1 1II. IVehicule cu 2+1 axe ,

/ / /1 I
/ 1 1 11 Il. Masa nu mai puţin de 12 1 / / /

~ / /tone, dar nu mai mult de I 1 / 11 114 tone
/ , O/ O// I
1 / / 1

i
1 /2. Masa nu mai puţin de 14 , ,

/ // Itone, dar nu mai mult de I / / // 116 tone
/ / O/ O/I /
/ / I /1 13. Masa nu mai puţin de 16
/ / / 11 /tone, dar nu mai mult de
/ / / 1/ /18 tone ,

1 01 6011 1
/ I I // /4. Masa nu mai puţin de 18
/ / 1 /1 /tone, dar nu mai mult de
/ / / // '20 tone 1 , 601 13711 1
/ / / /1 /5. Masa nu mai puţin de 20
/

/ 1 11 Itone, dar nu mai mult de ,
I I ,/ /22 tone ,

l371 320/1 1
/ I I /I /6. Masa nu mai puţin de 22 1 1 / 1/ /tone, dar nu mai mult de ,

/ I I/ /23 tone 1 , 32°1 41411 1 I I I 1i iI /7. Masa nu mai puţin de 23 ,
/ 1 1



Itone, dar nu mai mult de
125 tone

I
4141

1
7471

18. Masa nu mai puţin de 25
Itone, la 28 tone si peste 7471 13101

1 II. Ivehicule cu 2+2 axe
1

1

1
1281

Il. Masa nu mai puţin de 23
Itone, dar nu mai mult de
125 tone

1
1

2991

12. Masa nu mai puţin de 25
Itone, dar nu mai mult de
126 tone

1

1
2991

1
1

4911

13. Masa nu mai puţin de 26
Itone, dar nu mai mult de
128 de tone

I
1

491 1

I
1

721 I

14. Masa nu mai puţin de 28
Ide tone, dar nu mai mult de
129 de tone

1
1

7211

1

1
871

15. Masa nu mai puţin de 29
Ide tone, dar nu mai mult de
131 de tone

1
1

8711

1

1
14291

16. Masa nu mai puţin de 31 de
Itone, dar nu mai mult de
133 de tone 1429

17. Masa nu mai puţin de 33 de
Itone, dar nu mai mult de
136 de tone 1984

18. Masa nu mai puţin de 36 de
Itone la 38 tone si peste 1984 1 30121

1

1
1984

I
30121

1111. IVehicule cu 2+3 axe 1 1~I--~I 4- -+ -+ ~1-----1
1 Il. Masa nu mai puţin de 36 de 1 1
1 Itone, dar nu mai mult de 1 1
1 138 de tone 15791 2197

12. Masa nu mai puţin de 38 de
Itone, dar nu mai mult de
140 de tone si peste 2197 29861

IIV. IVehicu1e cu 3+2 axe
1 1
1 Il. Masa nu mai puţin de 36 de
I Itone, dar nu mai mult
I Ide 38 de tone 1395

12. Masa nu mai puţin de 38 de
Itone, dar nu mai mult
Ide 40 de tone 1937

13. Masa nu mai puţin de 40 de
Itone, dar nu mai mult
Ide 44 de tone si peste

1

1

19371

I
1

26791

2679 39631



[v. IVehicule cu 3+3 axe

Il. Masa nu mai puţin de 36 de 1 IItone, dar nu mai mult I IIde 38 de tone 794 960

12. Masa nu mai puţin de 38 de 1Itone, dar nu mai mult IIde 40 de tone 960 14341

13. Masa nu mai puţin de 40 de
Itone, dar nu mai mult
Ide 44 de tone si peste

1434 2189

C Remorci, semiremorci sau rulote

Nivelurile aplicabile In
Masa totala maxima autorizata anul fiscal 2015

Impozitul in lei
a. Pana la 1 tona inclusiv 9
b.Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone 34
c.Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52
d.Peste 5 tone 64
D. Mijloace de transport pe apa

1. Luntre, barci cu motor, folosite pentru pescuit si uz personal 21
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56
3. Barci cu motor 210
4. Nave de sport si agrement 1119
5. Scutere de apa 210
6. Remorchere si impingatoare X

a) pana la 500 CP inclusiv 559
b)peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909
c)peste 2000 CP sipana la 4000 CP, inclusiv 1398
d) peste 4000 CP 2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau frctiune din aesta 182
8.Ceamuri, sle_purisi barje fluviale X
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone, inclusiv 182
b) cu capacitatea de incarcare peste la 1500 tone si pana la 3000 tone, 280
inclusiv
a) cu capacitatea de incarcare pana la 3000 tone 490

se~'1
i



Anexa nr. SIa HCL nr.120/27.11.2014

I.TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR SI A AUTORIZADIILOR APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2015

Art. 267, alineatele (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

FELUL/DENUMIREA TAXEI TAXA

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul
urban;
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism:

a) pana la 150mp, inclusiv;
b) intre 151-250, inclusiv;
c) intre 251-500, inclusiv;
d) intre 501-750, inclusiv;
e) intre 751-1000, inclusiv;
f) peste 1000mp;

= lei =
6,00
7,00

9,00
12.00
14,00
14,00
+0,01

lei/mp pentru fieca-
re mp ce depa- seste
1000mp

Pentru zona rurala taxa este egala cu 50% corespunzator taxei
stabilite la literele a)- f).

Taxa pentru eliberarea autorizaDiei de foraje sau excavari;
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de costruire pentru o
cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta au anexa la
locuinta este egala cu 0.5% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructii.

8.00
Lei/mp

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru
chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si
in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si
a panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor;

8,00lei/mp

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de
racorduri SI bransamente la retelele publice de apa,
canalizare, gaze,energie electrica, telefonie si televiziune prin
cablu;

13,00 lei
pt. fieca -
re
racord

1



Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre
pnman sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean; 15,00
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura sradala 9,00
si adresa;

II. Art. 268, alineate (1), (2),(3),(4), (5) si (6) CF.

Taxa pentru eliberarea unei autorizati pentru desfasurarea
unei activitati economice:

- In mediul rural; 15,00

- In mediul urban; 80,00

Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare; 20.00
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte aseemnea planuri, detinute de 32,00 lei /
consililiile locale; mp

fractiune

Taxa pentru eliberarea certificatului de producator;
80,00

Taxa eliberare/viza anuala acord functionare 35,00

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica -baruri cod CAEN 5630;
restaurante cod CAEN 5610.

12 lei/loc/an
dar nu mai mult de

1740,00 lei petru
fiecare unitate din
oras si l Olei/loc/an

pentru fiecare unitate
din satele

apartinatoare.

Nota: Pentru terase taxa se reduce cu 50% pentru ficare loc. Numarul de
locuri pentru fiecare din astfel de unitati se stabilesc pe baza declaratiei pe
propria raspundere a administratorului , insotita de orice fel de iscrisuri in

\

sustinerea acesteia.

IILTAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA
2



OI PUBLICITATE -2015.

Art.271 CF.

FELUL NIVELUL
TAXEI TAXEI

Taxa pentru afiOaj în scop de reclamO si
publicitate:
a) In cazul unui afisaj situat in locul unde 32lei/mp sau
persoana autorizata deruleaza o activitate fractiune
economica: demp;
b)In cazul oncarui alt panou, afisaj sau 23lei/mp sau
structura de afisaj pentru reclama SI fractiune de mp.
publicitate:

V. TAXA HOTELIERA -2015

Art. 279, alin. (2): "Pentru şederea Într-o unitate de cazare,
consiliul local instituie o taxă hotelieră În cotă de 1% din valoarea
totală a cazări iltarifu I de cazare pentru fiecare zi de sejur a
turistului, care se Încasează de persoanele juridice prin
intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea În
evidenţă a persoanelor cazate" .

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la
suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a) În cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă
internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

b) În cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a),
cota de impozit este egală cu 5% .

3



Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau abonamentelor
nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului În scopuri
caritabile, conform contractului scris intrat În vigoare Înaintea vânzării
biletelor de intrare sau a abonamentelor.

În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive
care are loc Într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se
calculează pe baza suprafeţei incintei prevăzute În prezentul articol.

(2) Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare
artistică sau de activitate distractivă, prin Înmulţirea numărului de metri pătraţi ai
suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local,
astfel:

a) În cazul videotecilor, suma este Între 2 lei inclusiv (actualizare conform
HG 956/2009);

b) În cazul discotecilor, suma este 3 lei inclusiv (actualizare conform HG
956/2009);

Impozitul pe spectacole se ajustează prin Înmulţirea sumei stabilite, potrivit
legii cu coeficientul de corecţie corespunzător -3- corespunzator rangului localitatii

INTOCMIT, CONSTANTIN ION

Presedinte de sedinta
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ANEXA nr.6 la HCL nr.120/27.11.2014

SANCTIUNI

LIMITELE MAXIME SI MINIME ALE AMENZILOR IN CAZUL
PERSOANELOR FIZICE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2015

Art. 294 alin.(3). Contraventia prevazuta la alin. 2, lit. a, se
sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei, iar cele de la litera b)-d), cu
amenda de la 279 la 696 lei.

Art. 294 alin. 4, incalcarea normelor privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor
de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
de la la 350 lei la 1600 lei.

LIMITELE MAXIME SI MINIME ALE AMENZILOR IN CAZUL
PERSOANELOR JURIDICE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2015.

Art. 294, alin.6. in cazul persoanelor juridice, limitele minime si
maxime ale amenzilor prevazute la alin. 3 si 4 se majoreaza cu 300 010,
respectiv:

-contraventia prevazuta la alin. 2, lit. a, se sanctioneaza cu amenda de
la 280 la 1116 lei, iar cele de la litera b)-d), cu amenda de la 1116la 2784 lei.

-Incalcarea normelor privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare
la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
1300 la 6500 lei.

INTOCMIT,
CONSILIER ION CONSTANTIN



Anexa NR. 71a HCL nr.120/27.11.2014
Cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru,

prevăzute de Legea 117/1999 care se aplica începând cu data de 01 ianuarie2015

Taxă *
Nrcrt Denumirea serviciului -lei -

2011
CAPITOLUL 1

Taxe pentru eliberarea 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
1 Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de

alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea
atribuţiilor lor sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă
un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă 2
taxă extrajudiciară de timbru mai mare.

2 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
animal: X

- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 2

3 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe
cap de animal, în bilete de proprietate: X

- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 5

4 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală X
5 Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale ŞI a altor certificate 2

medicale folosite în justiţie
6 Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar 2
7 Inregistrarea la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a 15

sexului
8 Inregistrarea la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2
9 Transcrierea, la cerere, în actele de stare civilă române, a actelor de stare 2

civilă întocmite de autorităţile străine
10 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2
11 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 2

distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea
menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de

vânătoare şi de pescuit
1 Acte de identitate: X

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor
provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea carnetelor de identitate, precum ŞI eliberarea sau
prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii
străini şi persoanele fără cetăţenie 5

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei O

c) viza anuală a cametelor de identitate ale cetăţenilor străini şi alte
persoane fără cetăţenie 6



2

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3
4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea

obţinerii permiselor de conducere
1 Taxe pentru exammarea candidaţiilor care au absolvit o şcoală de

conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din

subcategoria A, Al, B, BI, B+E 6
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule

aparţinând uneia dintre categoriile sau subcapitolele C, CI, D, DI,
C+E D+E, CI +E, DI +E,Tb, TV, 28

c)

2 Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a
persoanele care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obtinerea
aceleas categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele
care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia 84
celor pentru categoriileB, BI, B+E .

3 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de APROGAT
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

4 Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere APROGAT

CAPITOLUL IV
Taxa de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare
provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

1 Taxa de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
remorcilor:

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maxima autorizată de pana
la 3500 kg; 60

b) auto vehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai
mare de 3.500 kg. 145

2 Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorci lor
neînmatriculate permanent sau temporar 9

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a auto vehiculelor ŞI 414
remorcilor



3
4 CAP.5 Taxe pentru eliberarea titlurile de proprietate asupra terenurilor

dobândite în baza Legii fondului funciar nr.1811991,republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile
agriccole si forestiere.

CAP.5* Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind
furnizarea unor date di n Registru national de evidenta a persoanelor,
precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere de
conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al 5
municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere SI
certificatelor de inmatriculare.

Intocmit
CONSILIER SUPERIOR

1. CONSTANTIN

Presedinte de sedinta
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Anexa nr. 81a HCL nr.120/27.11.2014
LISTA

privind taxele judiciare de timbru reglementate de Legea 146/1997

Art.2. (1)Acţiunile şi cererile evaluabile în bani,
introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 39,00lei 2 lei
b) între 39.011ei la 3881ei 2 lei + 10 % pentru suma ce depăşeşte 39 lei

37 lei + 8 % pentru suma ce depăşeşte 388
lei
316 lei+ 6 % pentru suma ce depăşeşte 3879
lei
1247 lei + 4 % pentru suma ce depăşeşte
19395 lei
2023 lei + 2 % pentru ce depăşeşte 38790 lei

c) între 388,Ollei la 3.8791ei

d) între 3879,01lei la 19.3951ei

e) între 19395,01lei la 38790 lei

f) între 38790,01lei la 193948lei

g) peste 193948ei 5126 lei+ 1 % pentru ce depăşeşte 193948
lei

(2) Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate
depăşi suma de 1), indiferent de valoarea 1941)
contestată

Art.3.Acţiunile ŞI cererile neevaluabile în bani se
taxează astfel :

a)cereri pentru constatarea existenţei sau
neexistenţei unui drept, făcute în cadrul
art.III din Codul de procedură civilă 19 lei
a)lcereri în anularea sau declararea nulităţii

unui act juridic 12 lei

b)cereri care privesc dreptul de folosinţă a
locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de
plata anumitor sume de bani, precum şi
cereri de ordonanţă preşedenţială al căror
obiect nu este evaluabil în bani 10 lei

c)cereri pentru stabilirea calităţii de
moştenitor, a masei succesorale, cerei de
raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi
cereri de partaj 19 lei

d)cereri de recuzare în materie civilă 4 lei

e)cereri de suspendare a executării silite,
inclusiv a executării vremelnice, precum şi
cereri în legătură cu măsurile asigutarorii 10 lei

f)cereri de perimare şi cereri pentru
eliberarea ordonanţei de adjudecare 10 lei

1



g)contestaţii în anulare

10 lei

10 lei

h) cereri de revizuire

i) acţiuni în granituire, în cazul în care nu
cuprind şi revendicarea unei porţiuni de
teren 19 lei

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca
obiect servituţi 19 lei

k) cereri de strămutare în materie civilă 4 lei

1) cereri pentru investirea cu formulă
executorie a hotărâri lor judecătoreşti
pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a
oricăror alte hotărâri sau inscrisuri
prevăzute de lege, care nu sunt
executorii potrivit legii 4 lei

m) cereri introduse de cei vătămaţi în
drepturile lor printr-un act administrativ
sau prin refuzul nejustificat al unei
autorităţi administrative de a rezolva
cererea referitoare la un drept recunoscut
de lege:

- cererea pentru anularea actului sau,
după caz, recunoaşterea dreptului
pretins precum şi pentru eliberarea
unui certificat, adeverinţe sau
oricărui alt înscris 4 lei

- cerere cu caracter patrimonial, prin
care se solicită repararea pagubelor
suferite 10 % din valoarea pretinsă, dar nu mai mult

de 39lei
n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a

hotărârilor dispărute, precum şi cereri de
repunere în termen 4 lei

o) cereri pentru încuviinţarea executării
silite 10 lei

O'jcereri pentru emiterea somaţiei de plată 39 lei

p) cereri privind instituirea de măsuri
asiguratorii asupra navelor şi 388 lei
areonavelor

r) cereri pentru asistenţă judiciară, formulate
de autorităţile străine, dacă prin convenţii
internaţionale sau pe bază de reciprocitate
nu s-a stabilit că asistenţa judiciară
internaţională se efectuează gratuit:

înmânarea de acte judiciare sau 39 lei
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extrajudiciare
efectuarea de comisii rogatorii 78 lei

10 leis)cereri de înfiinţare a popririi

t) cereri pentru eliberarea de către
instanţele judecătoreşti de copii de pe
hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că
sunt definitive sau irevocabile 2 lei

ţ) cereri pentru legalizare de copii de pe
înscrisurile aflate la dosar, pentru
fiecare exemplar de copie 1 lei/pagină

ţ') cereri pentru eliberarea oncaror alte
cerificate prin care se atestă fapte sau
situaţii rezultate din evidenţele
instanţelor de judecată ori cu privire la
dosarele aflate în arhiva acestora Uei

u) notificările şi somaţiile comunicate prin
executori judecătoreşti, pentru fiecare
comunicare 4 lei

v) ceren adresate Ministerului Justiţiei
pentru supralegalizarea înscrisurilor sau
copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi
utilizate în străinătate 1 lei

x) ceren adresate Ministerului Justiţiei
pentru autorizarea traducătorilor ŞI

interpreţilor 19 lei

Art.4.Cererile pentru acordarea personalităţii juridice,
pentru autorizarea funcţionării şi pentru înregistrarea
unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru înregistrarea partidelor
politice 39 lei

b) cereri pentru acordarea personalităţii
juridice Asociaţiilor rară scop lucrativ,
fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de
persoane juridice fără scop lucrativ,
precum şi pentru modificarea actelor
constitutive ale acestora 39 lei

Art.5.Cererile formulate în domeniul drepturilor de
autor şi de inventator se taxează după cum urmează:

a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de
autor şi a celor conexe, pentru
constatarea încălcării acestora şi
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repararea prejudiciilor, inclusiv plata
drepturilor de autor şi a sumelor
cuvenite pentru opere de artă, precum şi
pentru luarea de măsuri în scopul
prevemrn producerii unor pagube
iminente sau pentru asigurarea reparării
acestora. 39 lei

b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de
inventator, de titular de brevet, a
drepturilor născute din brevetul de
invenţie, din contractele de cesiune şi
licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale
ale inventatorului 39 lei

Art.6.În materie comercială, se taxează următoarele
ceren:

a)cereri pentru înregistrarea sau autorizarea
societăţilor comerciale, precum şi pentru
modificarea actelor constitutive ale acestora,
cereri pentru excluderea unui asociat,
precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a
unei societăţi comerciale 39 lei

b)cereri pentru lichidarea poziţiei dominante
a unui agent economic 39 lei

c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în
temeiul Legii nr.6411995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a
falimentului şi al Legii nr.8311998
privind procedura falimentului băncilor 39lei

d) cereri pentru contestarea devizului
locrărilor reglementate de art.67 alin.3
din Legea nr.2611996 (Codul silvic) 19lei

Art.7.Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi
cereri referitoare la raporturile de familie sunt
următoarele:

a) pentru cererea de divorţ Întemeiată
art.38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei

pe
39 lei

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe
art.38 alin.3 din Codul familiei, precum
şi în cazul în care reclamantul nu
realizează venituri sau acestea sunt
inferioare salariului minim brut pe ţară 8 lei

c) pentru cereile de stabilire a locuinţei
minorilor, formulate potrivit art.100
alin.3 din Codul familiei, pentru cererea
de încredinţare a copiilor minori,
introdusă separat de acţiunea de divorţ,
pentru cererile dee reîncredinţare a
copiilor minori ulterior divorţului, pentru
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acţiunea introdusă de un părinte care a
recunoscut unul sau mai mulţi copii, în
scopul purtării numelui său, precum şi
pentru cererile de încredinţare a copiilor
minori din afara căsătoriei, formulate
potrivit art.65 din Codul familiei. 6 lei

Art. 8(1)Cererile formulate potrivit Legii notarilor
publici şi activităţile notariale nr.36/1995 se taxează
după cum urmează:

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor
de competenţă dintre birourile notarilor
publici 8 lei

b)plângeri împotriva încheierii de respingere
a cererii de îndeplinire a unui act notarial 8lei

c)cereri pentru supralegalizarea semnîturii şi
a sigiliului notarului public de către
Ministerul Justiţiei 4 lei

81.(2)După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi
copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin (1) 2 lei 1)
se taxează cu ... 1)

82 Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000
privind executorii judecătoreşti , cu modificările şi
completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

a)cereri pentru soluţionarea conflictelor de
competenţă între birourile executorilor judecătoreşti 8lei

b)plângeri împotriva refuzului executorului
judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o
executare silită 8 lei

c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi
a ştampilei executorului judecătoresc 4 lei

Art.9 (1)Transcrierea sau, duă caz, intabularea în
registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe baza
de acte sub semnătură privată, şi a ordonanţelor de
adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de
părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi
construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor,
astfel:

a) până la 388lei

b) de la 388,0 llei la 1940,00lei

c) de la 1940,Ollei la 3879lei

d) de la 3879,01lei la 5784,4lei

e) peste 5784,40lei

4 % dar nu mai puţin de 4lei

161ei+ 3% pentru suma care depăşeşte
388lei
62 lei+ 2 % pentru suma care depăşeşte
1940lei
101 lei +1,5 % pentru sum a care depăşeşte
3879lei

136 lei + 1 % pentru suma care depăşeşte
5784Iei.
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? (4)Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj,
ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5 % la
cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult: 39 lei

(5)Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în
registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor,
inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie 4lei

(6)Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-Lege
nr.l1511938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la
cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare m.7/1996, altele decât cererile de efectuare
de a operţiunilor de publicitate 8 lei

(7)Eliberarea certificatelor de SarCInI In urma
cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni şi,
după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară 2 lei

Art.l l. (2) Se timbrează cu 1) cererrile pentru
exercitarea apelului sau recursului împotriva
următoarelor hotărâri judecătoreşti:....... 4 lei 1)
Art.l2.Cererile în vederea declarării recursului în
anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei 8 lei
sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie
Art.l3. Toate celelalte acţiuni ţi cereri neevaluabile în
bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de 8 lei
timbru potrivit legii

Intocmit
CONSILIER SUPERIOR

1. CONSTANTIN
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Anexa nr. 9 la H.C.L. nr. 120/27.11.2014

LISTA CUPRINZAND TAXE LOCALE
PENTRU ANUL 2015

In temeiul art. 283 din Legea nr. 57112003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, la nivelul orasului Brezoi se stabilesc
urmatoarele taxe locale:

a) Taxa pentru ocuparea ocazionala a locurilor publice cu activitati aducatoarede venituri:
Rang V ( sate)
Rang III zona A
Rang III zona B
Rang III zona C
Rang III zona D

b) taxa folosire locuri publice de desfacere a marfurilor
(piete, mese, platouri)

c) taxa anuala pentru mijloace lente:
-vehicule cu tractiune animala
-autopropulsate (autoexcavator, autogreder, buldozer pe pneuri,

incarcator cu cupa pe pneuri, macarale pe pneuri,orice alte
vehicule destinate circulatiei pe publice care nu se supun
imatricularii) _ 30,00 lei/an
d) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă _500,00 lei

) - 0,50 lei/mp/zi
- 1,00 lei/mplzi
- 1,00 lei/mp/zi
- 1,00 lei/mp/zi
- 0,50 lei/mp/zi

- 4,00 lei/mp/zi

10.00 lei/an

In temeiul art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale:
a) taxa constatare pagube agricole _ 16 lei
b) taxa constantari diverse cu participare delegat _ 11 lei
c) taxa oficiere casatorii la sediul primariei, in zilele nelucratoare,
precum si in afara programului de lucru _ 100 lei
d) taxa oficiere casatorii in afara sediului primariei _200 lei
e) taxa evenimente familiale sau de grup organizate la casa de cultura sau in
camine culturale:

- onomastice 35 lei
- botez - 55 lei
- nunta - 110 lei

f) taxa pentru libera trecere a autovehiculelor riveranilor pe un drum public cu
"acces interzis" _ 100 lei/luna
g) tariful de inchiriere al autovidanjei, astfel: 3 leilkm
h) taxa de vidanjare _ 100 lei/ora
i) taxa pentru utilizarea Salii de sport _70 lei/ora
j) taxa rectificare la cerere, pe cale administrative, a unui act de
stare civila _20,00 lei
k) taxa eliberare acte din arhiva in regim de urgenta, in ziua



depunerii cererii _20,00 lei
1)taxa eliberare la cererea persoanelor fizice, a dovezilor privind

înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 9 la HG nr.64/2011 _20,00 lei

m) taxa inchiriere microbuz _2,00 lei/km
n) taxa eliberare adeverinte, certificate (altele decat cele prevazute de

legi speciale) si certificate fiscale in regim de urgenta, in ziua depunerii
cererii _20,00 lei

o) taxa eliberare procese verbale pentru atestare ca petentul e cunoscut ca
proprietar _ 1'00,00 lei/dosar

p) taxa eliberarea la cerere a actelor de identitate si aplicarea vizelor
de flotant _4,00 lei

r) taxa copii xerox pentru o pagina _ 1,00 lei

Secretar,
Sandu Nicolae

\~


