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HOTARAREA nr. 1/2007
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul fiscal 2007
Consiliul local al comunei Densus,judeţul Hunedoara.
Analizând expunerea de motive prezentată de primarul comunei Densus şi
referatul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului
propriu al Consiliului local, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2007;
Având în vedere prevederile Titlului IX, din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale si ale Hotararii Guvernului nr. 1.514/2006,
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte
taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile aplicabile in anul fiscal 2007;
În temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit. „ b „ si alin. (4), litera „a” şi ale
art.46, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice
şi juridice, pentru anul fiscal 2007, se stabilesc in conditiile si in limitele
prevăzute în titlul IX al Codului Fiscal si in Anexa la Hotararea Guvernului nr.
1.514/2006.
Art.2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre,
constituie venituri proprii ale bugetului local al comunei Densus, pentru anul
fiscal 2007.

A. Impozitul si taxa pe clădiri
Art.3. Impozitul pe clădiri si taxa pe cladiri se datorează de către
contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, sau detinute pe teritoriul
administrativ al comunei Densus.
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului sau a comunei
Densus, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta,
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persoanelor juridice se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de
folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
Prin clădire, in sensul prezentei hotarari, se intelege orice construcţie care
indeplineste conditiile si serveste scopurilor prevazute de art. 249, alin. 5 din
Codul Fiscal.
Nu se datoreaza impozit pe cladiri pentru constructiile exceptate, potrivit
art. 250 din Codul Fiscal.
Art.4. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se calculează prin
aplicarea unei cote de impozitare de 0,1% din valoarea impozabila a cladirii
determinată potrivit art. 251, alin. (3) din Codul fiscal.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii
si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate
conform alin. 1 cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in anexa nr.
1 la prezenta hotarare.
Valoarea impozabila a cladirii se reduce, in functie de anul in care a fost
terminata constructia, după cum urmează :
• cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani, la
data de 01 ianuarie 2007
• cu 10 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 si 50
de ani inclusiv, la data de 01 ianuarie 2007.
In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita
depaseste 150 m.p., valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu 5% pentru
fiecare 50 m.p. sau fractiune din acestea.
Contribuabilii persoane fizice, care deţin în proprietate mai multe clădiri
utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, datorează
impozitul pe clădiri majorat, potrivit art. 252 din Codul fiscal, determinat în
funcţie de ordinea în care clădirile au fost dobândite, potrivit documentelor care
atestă calitatea de proprietar.
Prevederile alineatului precedent nu se aplica cladirilor dobandite prin
succesiune legala.
Art.5. Contribuabilii persoane juridice datorează impozit pe clădiri
calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii de inventar a clădirii,
valoare înregistrată în actele contabile ale contribuabilului.
Pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani, cota de
impozitare este de 10% aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data
primei reevaluări.
Impozitul pe clădiri pentru contribuabilii, persoane juridice, este datorat
atât pentru clădirile aflate în funcţiune, în rezervă sau în conservare, cât şi pentru
cele aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea
amortizării.
Valoarea impozabilă a clădirilor amortizate integral se reduce cu 15%.
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B. Impozitul si taxa pe teren
Art.6. Impozitul pe teren si taxa pe teren se datorează de catre
contribuabilii, persoane fizice si juridice, care deţin terenuri amplasate în raza
administrativ teritorială a comunei Densus.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a Statului sau a comunei
Densus, concesionate, inchiriate, date in folosinta ori administrare, se stabileste
taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarului, locatarului,
titularului dreptului de folosinta sau administrare, dupa caz, in conditii similare
impozitului pe teren.
Nu se datoreaza impozit pentru terenurile exceptate potrivit art. 257 din
Codul fiscal.
Art.7. Impozitul pe teren, se stabileste in suma fixa pe metru patrat de
teren, in functie de rangul localitatii in care este amplasat terenul, de zona si/sau
categoria de folosinta a terenului.
Art.8. Pentru terenurile amplasate in intravilanul localităţilor, înregistrate
în registrul agricol la categoria terenuri cu constructii, impozitul pe teren se
calculează prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma
corespunzatoare prevazuta in tabelul din anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 9. Pentru terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul
agricol la alta categorie de folosinta decat aceea de terenuri cu constructii,
impozitul pe teren se calculeaza prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata
in hectare, cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut la art. 258, alin. (4) din
Codul Fiscal, care se ajusteaza cu coeficientul de corectie corespunzator
rengului localitatii, conform tabelului din anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
Fac exceptie de la prevederile alin. 1, terenurile din intravilan, inscrise in
registrul agricol la alta categorie decat aceea de terenuri cu constructii,
apartinand persoanelor juridice, care nu au prevazut in actul constitutiv ca obiect
de activitate agricultura si nu au inregistrate in evidentele contabile venituri si
cheltuieli dintr-o astfel de activitate, pentru care, impozitul pe teren se
calculeaza potrivit art. 8 din prezenta hotarare.
Art. 10.
Pentru terenurile amplasate in extravilanul localitatilor,
impozitul pe teren se calculeaza prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata
in hectare, cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut la art. 258, alin. (6) din
Codul Fiscal, ajustata cu coeficientul de corectie aferent rangului localitatii si
zonei, potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotarare.
C. Impozitul pe mijloacele de transport
Art.11. Impozitul pe mijloacele de transport, datorat de catre proprietarii
de autovehicule, se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport,
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capacitatea cilindrică sau masa totala autorizata, potrivit art. 263 din Codul
Fiscal si Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.514/2006.
Nu se datoreaza impozit pentru mijloacele de transport exceptate potrivit
art. 262 din Codul Fiscal.
D. Taxele locale
Art.12. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism necesar
amplasarii de constructii pe teritoriul comunei, este cea prevazuta mai jos:
• Pentru o suprafaţă până la 150 mp ,inclusiv – 2 lei
• Între 151 - 250 mp, inclusiv
– 2.5 lei
• Între 251 – 500 mp, inclusiv
– 3.5 lei
• Între 501 – 750 mp, inclusiv
– 4 lei
• Între 751- 1000 mp, inclusiv
– 5 lei
• Peste 1.000 mp – 5 lei + 0.005 lei/m.p pentru fiecare mp care depăşeşte
1.000 mp.
Art.13. Pentru eliberarea unei autorizaţii de construcţie se stabileste o
taxă egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a construcţiei.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie se reduce cu 50% in
cazul cladirilor utilizate ca locuinta, cat si pentru anexele aferente locuintei, atat
pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice.
Art. 14. Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism si a
autorizaţiei de construcţie se datorează o taxă reprezentând 50% din taxa
iniţială.
Art.15. Pentru eliberarea autorizaţiei necesare executarii de foraje şi
excavări, pentru studii geotehnice, ridicări topografice, exploatări de carieră sau
balastiera ori altor exploatări se datorează o taxă de 6 lei pentru fiecare mp de
teren afectat de aceste operaţiuni.
Art.16. Pentru eliberarea autorizaţiei de constructie, in vederea executarii
unor lucrari temporare cum ar fi: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, in
locuri sau pe căile publice, precum şi pentru amplasarea de corpuri sau panouri
de afişaj, firme ori reclame, se datoreaza o taxă de 6 lei pentru fiecare mp
ocupat de construcţie .
Art.17. Pentru eliberarea autorizaţiei privind executarea lucrărilor de
racordare sau branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze naturale,
energie electrică si termica, telefonie, televiziune prin cablu se datorează de
către beneficiarul serviciului respectiv o taxă de 9 lei, pentru fiecare racord sau
bransament.
Art.18. Pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi
adresă, prin care se confirmă domiciliul/ reşedinţa persoanei fizice se stabileşte o
taxă de 6 lei.
In cazul persoanelor juridice, pentru confirmarea sediului la adresa
respectiva de pe raza comunei, se datoreaza o taxa de 10 lei/certificat.
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Art.19. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiintare a unei constructii se
datoreaza o taxa egala cu 0.1% din valoarea impozabila a constructiei
determinata pentru stabilirea impozitului pe cladiri.
Art.20. Pentru eliberarea autorizatiei de functionare necesara desfasurarii
de catre persoanele fizice a unor activitati economice independente, precum si a
autorizatiei pentru infiintarea si functionarea asociatiilor familiale, prevazute de
Legea nr. 300/2004, se stabileste o taxa de 11 lei.
Taxa se achita integral la data eliberarii autorizatiei indiferent de perioada
ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
Pentru viza anuala a autorizatiilor prevazute mai sus, taxa de viza
reprezinta 50% din taxa de autorizare si se achita pana la data de 31 decembrie a
anului in curs pentru anul urmator.
Art.21. Pentru eliberarea acordului de functionare se stabileste o taxa de
14 lei.
Art.22. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se
stabileşte o taxă de 12 lei. Taxa este anuală şi se achită integral indiferent de
perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.
Art.23. Pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica se stabileste o taxa de 100 lei.
Art.24. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul local se stabileşte o taxă de
22 lei/bucata.
Art.25. Pentru eliberarea certificatului de producător agricol persoanelor
fizice, se datorează o taxă de 20 lei.
Art.26. Beneficiarii serviciilor de reclamă şi publicitate realizate în baza
unui contract datorează o taxă de 3 %,aplicată asupra valorii serviciilor de
reclamă şi publicitate prevăzute în contract.
Taxa se plăteşte lunar, pe toată durata desfăşurării contractului, până la
data de 10 ale lunii următoare datorării taxei. Taxa se datorează de la data
executarii contractului.
Art.27. Pentru utilizarea de panouri,afişaje sau structură de afişaje pentru
reclamă sau publicitate într-un loc public se stabilesc taxe anuale după cum
urmează:
• În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică se stabileşte o taxă de 22 lei
• În cazul oricărui alt panou, afişaj, sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate se stabileşte o taxă de 16 lei.
Art. 28. Persoanele fizice sau juridice care datorează taxele prevazute la
art. 25 si 26 au obligaţia să depună o declaraţie fiscală la primărie în termen de
30 de zile de la data amplasării panoului, afişajului sau structurii de afişaj si,
respectiv, de la inceputul anului fiscal, dupa caz.

E. Impozitul pe spectacole
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Art.29. Pentru manifestări artistice sau activităţi distractive, impozitul pe
spectacole se calculeaza prin aplicarea unei cote impozabile asupra sumei
incasate din vanzarea biletelor, după cum urmează:
• In cazul unui spectacol de teatru, manifestare muzicala, spectacol
de circ, etc, cota de impozitare este de 2%
• În cazul altor manifestari artistice, cota de impozitare este de 5%.
Art. 30. Pentru manifestarile artistice si distractive organizate in videoteci
sau discoteci, impozitul pe spectacole se calculeaza pentru fiecare manifestare
prin inmultirea numarului de metrii patrati ai suprafetei incintei folosite cu suma
stabilita astfel:
- in cazul videotecilor 1 leu/m.p.
- in cazul discotecilor 2 lei/m.p.
Impozitul stabilit potrivit alin. 1 se ajustează cu coeficientul
corespunzator din tabelul prevazut la art.275 din Codul Fiscal.

F. Alte taxe locale
Art.31. Pentru vizitarea muzeelor,caselor memoriale sau a monumentelor
istorice,de arheologie, care aparţin domeniului public sau privat al comunei şi
sunt administrate direct de către consiliul local, se datorează o taxă de 2 lei pe
zi/persoană. Copiii beneficiază de o reducere de 50%.
Art.32. Pentru depozitarea de materiale pe domeniul public sau privat al
comunei se stabileşte o taxă de 10 lei/mp/zi.
Art.33. Pentru desfacerea de produse care fac obiectul comertului, din
autovehicule se stabileşte o taxă după cum urmează:
• Autoturisme
13 lei/zi
• Autocamioane
13 lei/zi
• Căruţe
10 lei/zi
Pentru animalele prezentate în târguri în vederea vânzării se stabileşte o
taxă după cum urmează:
• Bovine adulte
5 lei/zi
• Tineret bovine 3 lei/zi
• Ovine
2 lei/zi
• Porci peste 3 luni 2 lei/zi
• Porci până la 3 luni 2 lei/zi
• Cabaline
6 lei/zi
Art.34. Pentru ocuparea terenurilor aparţinând domeniului public sau
privat a comunei cu construcţii provizorii se stabileşte o taxă de 8 lei/mp/an.
Art.35. Pentru ocuparea terenurilor apartinand domeniului public sau
privat al comunei cu imprejmuiri de orice fel se stabileste o taxa de 2
lei/m.p/an.
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Art.36. Pentru utilizarea in scopul obtinerii de venit a unor instalatii sau
echipamente se datoreaza urmatoarele taxe:
• Pentru utilizarea morilor
10 lei/zi
• Pentru utilizarea cazanelor de fabricat rachiu 10 lei/zi
Aceasta taxa se plateste corespunzator numarului de zile pentru care
contribuabilul declara ca utilizeaza echipamentul sau instalatia respectiva.
Contribuabilul are obligatia sa depuna o declaratie fiscala pentru declararea
detinerii unui astfel de echipament sau instalatie si a perioadei in care acestea
sunt folosite.
Taxa se achita la data depunerii declaratiei fiscale.In cazul in care pentru
echipamentul respectiv taxa locala se datoreaza pentru o perioada mai mare de o
luna, taxa se achita lunar, pana cel tarziu la data de 25 pentru luna urmatoare.
Art. 37. Pentru detinerea si folosirea de vehicule lente, prevazute la art.
283, alin. (3) din Codul fiscal, se stabileste o taxa anuala in cuantum de 30 lei.
Pentru aceste vehicule lente, aflate in patrimoniul persoanei fizice sau
juridice la data de 01.01.2007, taxele se platesc anticipat pentru intreg anul
fiscal, achitandu-se pana la data de 15 martie 2007.
Pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 01.01.2007, taxa se
datoreaza incepand cu data intai a lunii urmatoare dobandirii, proportional cu
perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal si se achita in termen de 30 zile
calendaristice de la data dobandirii.
Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul unei persoane fizice sau
juridice la data de 01.01.2007, contribuabilul are obligatia sa depuna o declaratie
fiscala pana la data de 31.01.2007.
Art. 38. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute de Legea nr. 117/1999
si indexate prin Hotararea Guvernului nr. 1.514/2006, se stabilesc in cuantumul
prevazut in anexa nr. 5, la prezenta hotarare.

G. Dispozitii finale
Art.39. Impozitul pe caldiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele
de transport se platesc anual, in doua rate egale, pana la 31 martie si respectiv 30
septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie, de catre contribuabili, persoane fizice si
juridice, pana la 31 martie inclusiv, a fiecaruia dintre impozitele mentionate la
alin. 1, datorate pentru intregul an, se acorda o bonificatie de 10%.
Art. 40. Se aproba acordarea de facilitati si scutiri fiscale unor categorii
de contribuabili, pentru anul 2007, precum si procedura de acordare, potrivit
anexei nr. 6 la prezenta hotarare.
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Art. 41. Nedepunerea sau depunerea peste termenul stabilit a declaratiilor
fiscale prevazute de art. 28, art. 35, alin. 3 si art. 36, alin. 4, din prezenta
hotarare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, potrivit art. 294
din Codul Fiscal.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primar
si persoanele imputernicite de catre acesta.
Art. 42. Anexele 1 – 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 43. Prezenta hotărâre intra in vigoare începând cu data de 01
ianuarie 2007.

DENSUS, 18 ianuarie 2007

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
AVRAMESC PETRU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
LOREDANA BOGDAN

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local al
comunei Densus, din data de 18 ianuarie 2007, prin vot deschis, cu urmatorul
cvorum: 11 voturi „pentru”, 0 voturi „abtineri”, 0 voturi „contra”.
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ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. 1/2007
TABEL
privind stabilirea zonelor in cadrul localitatilor si a coeficientilor de corectie
pentru calculul impozitului pe cladiri
Zona in cadrul localitatii
A
B
C
D

Rangul localitatii
IV
1.10
1.05
1.00
0.95

V
1.05
1.00
0.95
0.90

NOTA: 1. Rangul localitatilor, stabilit potrivit Legii nr. 351/2001, este
urmatorul:
- rangul IV – satul Densus, resedinta comunei;
- rangul V – celelalte sate apartinatoare comunei
2. Incadrarea pe zone in cadrul localitatilor este urmatoarea:
Localitatea
DENSUS

HATAGEL
PESTEANA
PESTENITA
STEI
POIENI
CRIVA

Zona în cadrul localităţii
A – localitatea Densus, centrul satului, pe o
raza de 500 m, fata de sediul Primariei
Densus
B – localitatea Densus(cu exceptia celor din
zona A
B – localitatea Hatagel
B – localitatea Pesteana
B – localitatea Pestenita
C – gospodariile de pe Valea Giuloni
B – localitatea Stei
C – gospodariile de pe Valea Mare
B – localitatea Poieni
C – gospodariile de pe Matraguna si Parau
B – localitatea Criva
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ANEXA nr. 2
la Hotărârea nr. 1/2007

TABEL
privind nivelurile impozitului pe terenurile cu constructii din
intravilan, in functie de zona si rangul localitatii

Zona in cadrul localitatii
A
B
C
D

Nivelurile impozitului pe teren in functie de rangul
localitatii – lei/ha
IV
V
636
509
509
382
382
254
249
127

Nota: Incadrarea pe zone si rangul localitatii sunt cele prevazute in
anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
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Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. 1/2007

TABEL
privind nivelurile impozitului pe terenurile amplasate in intravilan cu
alta categorie de folosinta decat aceea de terenuri cu constructii
Nr. Categoria de folosinţă a ZONA
Crt. terenului
LEI/HA
A
1.
Teren arabil
20
2.
Păşune
15
3.
Fâneaţă
15
4.
Vie
33
5.
Livadă
38
6.
Pădure sau alt teren cu 20
vegetaţie forestieră
7.
Teren cu apă
11
8.
Drumuri şi căi ferate
X
9.
Teren neproductiv
X

B
15
13
13
25
33
15

C
13
11
11
20
25
13

D
11
9
9
13
20
11

9
X
X

6
X
X

X
X
X

I. Incadrarea pe zone a terenurilor
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA

A: Densus(pe o distanta de 500 m fata de Primaria Densus)
B: Densus, Hatagel, Pesteana, Pestenita, Stei, Poieni, Criva
C: Stei, Pestenita, Poieni(gospodariile nominalizate in anexa 1)
D:
-

II. Rangul localitatilor si coeficientii de corectie
• Rangul IV - 1,10(satul Densus, resedinta comunei)
• Rangul V - 1,00(satele apartinatoare comunei: Hatagel,
Pesteana, Pestenita, Stei, Poieni si Criva)
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Anexa nr. 4
la Hotărârea nr. 1/2007

TABEL
privind nivelurile impozitului pe terenurile amplasate in extravilanul
localitatilor

Nr. crt.
Categoria de folosinta
0
1
1. Teren cu constructii
2. Arabil
3. Pasune
4. Faneata
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1
5.1. Vie pana la intrarea pe rod
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1
6.1. Livada pana la intrarea pe rod
7. Padure sau un alt teren cu vegetatie forestiera, cu
exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1
7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu
rol de protectie
8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole
8.1. Teren cu amenajari piscicole
9. Drumuri si cai ferate
10. Teren neproductiv

A
22
36
20
20
40
x
40
x
12
x
4
24
x
x

Zona(lei RON/ha)
B
C
20
18
34
32
18
16
18
16
38
36
x
x
38
36
x
x
10
8
x
3
22
x
x

x
2
20
x
x

D
16
30
14
14
34
x
34
x
6
x
1
18
x
x

Nota : 1. Incadrarea pe zone a terenurilor este cea prevazuta in anexa nr. 3
la prezenta hotarare.
2. Rangul localitatilor si coeficientii de corectie ce se aplica sunt cei
prevazuti in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
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Anexa nr. 5
la Hotărârea nr. 1/2007

NIVELURILE TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
prevazute de Legea nr. 117/1999 si Hotararea Guvernului nr. 1.514/2006
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Extras din norma juridica

Nivelurile
ajustate pentru
anul 2007
- lei -

Eliberarea de catre autoritatile publice, in exercitarea
atributiilor lor a certificatelor, adeverintelor si a oricaror
alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor
– pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra
animalelor in biletele de proprietate – pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea certificatelor fiscale
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a
schimbarii numelui sau a sexului
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 autoritati
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
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1

1
1
1
3
4
11
1
1
1
1

Anexa nr. 6
la Hotărârea nr. 1/2007

FACILITATI SI SCUTIRI
de impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2007 si procedura
de acordare a acestora

A. Pentru persoane fizice
1. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea
autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice independente nu se
datoreaza de catre persoanele cu handicap grav si accentuat si de persoanele
incadrate in gradul I de invaliditate.
2. Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea care este locuinta
noua realizata in conditiile Legii nr. 114/1996 sau daca este realizata pe baza de
credite, conform O.G. nr. 19/1994, aprobata prin Legea nr. 82/1995, cu
modificările ulterioare.
3. Se scutesc de la plata impozitului pe clădiri, pentru locuinta folosita ca
domiciliu, contribuabilii, a căror venit lunar este mai mic decât salariul minim
brut pe tara si cei a caror venituri constau in exclusivitate din ajutor social,
ajutor de somaj si/sau pensie de asistenta sociala.
4. Se scutesc de la plata impozitului pe clădiri şi/sau a impozitului pe
teren contribuabilii care au suferit prejudicii majore din cauza unor calamităţi
naturale. Prejudiciile vor fi constatate de către o comisie formată din personal de
specailitate din aparatul propriu, numită prin dispoziţia primarului.
5. Se reduce cu 50% taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
si/sau a autorizaţiei de construire pentru contribuabilii care au suferit prejudicii
din cauza unor calamităţi naturale .Prejudiciile vor fi constatate în conditiile
prevazute la punctul 4 de mai sus.
6. Facilitatile si scutirile prevazute mai sus se aplica incepand cu data de
intai a lunii urmatoare in care persoana indreptatita a depus cererea si
documentatia necesara.
B. Pentru persoanele juridice
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7. Se scutesc de la plata impozitului cladiri si a impozitului pe teren
contribuabilii care efectuează pe raza comunei investiţii cu o valoare de peste
50.000 euro, astfel:
- de impozitul pe cladiri, de la data de intai a lunii urmatoare
finalizarii cladirii;
- de impozitul pe teren, de la data de intai a lunii urmatoare
eliberarii autorizatiei de constructie.
8. Documentaţia pentru acordarea facilitatile sau a scutirilor prevazute
mai sus, va cuprinde, după caz :
• cererea persoanei îndreptăţite cu toate datele de identificare;
• documente justificative privind starea de invaliditate, venitul
realizat sau după caz, calamitatea naturală de care a fost afectat;
• documente justificative privind conditiile de realizare a locuintei
noi si pentru locuinta de domiciliu;
• documente privind investiţia realizata pe teritoriul comunei.
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