Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.1 din 2013

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2013

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI,
RESPECTIV, ALE ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN.(7)

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI
A. Persoane fizice
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit.A-D

NIVELURILE EXISTENTE ÎN ANUL
2012

NIVELURILE PROPUSE PENTRU
ANUL FISCAL 2013

Valoarea impozabilă
- lei/m² -

Valoarea impozabilă
- lei/m² -

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

Fără instalaţii de
apă, canalizare,
electricitate sau
încălzire

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

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

1

2

3

4

887

526

935

555

241

151

254

159

151

135

159

143

90

59

95

63

75% din suma care s-ar aplica
clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

50% din suma care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art.251
(3) valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel.
(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, loggiilor sau ale celor
situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea prin înmulţirea valorii determinate de
coeficientul de corecţie 1.10 rangul IV satul Dochia şi coeficientul de corecţie 1.05 rangul V corespunzător satului Băluşeşti.
(8) In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acestei se majoreaza cu cate 5 % pentru fiecare 50
metri patrati sau fractiune din acestia.
Art.252
(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost
dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza
cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice
aprobate prin hotărâre a Guvernului."

B. Persoane juridice
Art.253 alin.(2)-cota de impozit stabilită prin HCL

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2013
Cota aplicată asupra valorii de inventar a clădirii (%)
1%

Art.253 alin. (3^1)
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are
obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.
Art.253 alin.(6)
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între:
a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă."
Art.253 alin. (6^1)
Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (6) se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a
efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).
Art.253 alin.(7)
în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a
locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.
Art.253 alin.(9) şi (10)
Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin
hotărâre a consiliului local.
Sunt exceptate de la prevederile alin. (9) structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data
emiterii autorizaţiei de construire.
Art.254 alin.(5)
Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
Art.254 alin. (6^1)
Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
Art.254 alin.(8) şi (9)
Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru clădirile construite potrivit Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data
dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15
zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul
prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii
autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă
pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi
suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin
în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
A. IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 258 alin. (2)
NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL FISCAL
NIVELURILE EXISTENTE ÎN ANUL 2012
Zona în
- lei/ha **) - lei/ha **) 2013
cadrul
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
localităţii
0
I
II
III
IV
V
0
I
II
III
IV
V
A
843
674
889
711
B
674
506
711
534

C
D

-

-

-

-

506
330

337
168

-

-

-

-

534
348

355
178

B. IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII Art. 258 alin. (4)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zona
Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

NIVELURILE EXISTENTE ÎN
ANUL 2012
Zona A
Zona B
Zona C
26
20
18
20
18
14
20
18
14
44
33
26
51
44
33

- lei/ha **) Zona D
14
12
12
18
26

NIVELURILE PROPUSE PENTRU
ANUL FISCAL 2013
Zona A
Zona B
Zona C
28
21
19
21
19
15
21
19
15
46
35
28
53
46
35

- lei/ha Zona D
15
13
13
19
28

26

20

18

14

28

21

19

15

14
X
X

12
X
X

8
X
X

X
X
X

15
X
X

13
X
X

8
X
X

X
X
X

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
_______________________________________________
| Rangul localităţii
| Coeficientul de corecţie
|
|____________________|__________________________|
|
0
|
8,00
|
|____________________|__________________________|
|
I
|
5,00
|
|____________________|__________________________|
|
II
|
4,00
|
|____________________|__________________________|
|
III
|
3,00
|
|____________________|__________________________|
|
III
|
3,00
|
|____________________|__________________________|
|
IV
|
1,10
|
|____________________|__________________________|
|
V
|
1,00
|
|____________________|__________________________|
Art.258 alin. (7)
Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot
face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei,
potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
Art.258 alin.(5¹)
Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3) - (5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2) –
impozit pe teren amplasat în intravilan, teren cu construcţii.

C. IMPOZITUL/TAXA) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7

7.1
8
8.1
9
10

- lei/ha Zona

Categoria de folosinţă
1
Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt.5.1
Vie până la intrarea pe
rod
Livadă pe rod, alta decât
cea prevăzută la nr.
crt.6.1
Livadă până la intrarea
pe rod
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la
nr. crt.7.1
Pădure în vârstă de până
la 20 de ani şi pădure cu
rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât
cel cu amenajări piscicole
Teren
cu
amenajări
piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

NIVELURILE EXISTENTE ÎN ANUL 2012

Zona

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL FISCAL
2013
Zona

A
30
47
26
26

B
26
45
24
24

C
-

D
-

A
31
50
28
28

B
28
48
26
26

53

51

-

-

55

53

X

X

-

-

X

X

53

51

-

-

56

53

X

X

-

-

X

X

16

13

-

-

16

14

X

X

-

-

X

X

6

4

-

-

6

5

32

30

-

-

34

31

X
X

X
X

-

-

X
X

X
X

C

D

-

-

Valoarea impozabilă a terenului se ajustează în funcţie de amplasarea acestuia prin înmulţirea sumei determinate de coeficientul de corecţie 1.10 rangul IV
corespunzător satului Dochia şi coeficientul de corecţie 1.05 rangul V corespunzător satului Băluşeşti.
Art.258 alin. (7)
Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot
face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei,
potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
Art.258 alin.(8)
Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în
condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale,
dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar
modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă
la declaraţia fiscală.

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2)
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din
aceasta)
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3,
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3,
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3,
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv
8. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitatee cilindrică
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 /200 cm3
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 /200 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

NIVELURILE EXISTENTE ÎN ANUL
2012

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 2013

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de
200 cm³ sau fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de
200 cm³ sau fracţiune din aceasta

9

8

20

18

79

72

158

144

319
26

290
24

33

30

20

18

I.

lei//200 cm3
3
5
100 lei/an

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 263 alin. (4) *2)
Impozitul (lei/an)

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă
I. Vehicule cu două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5. Masa de cel puţin 18 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin17 tone, dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatică sau
echivalentele cunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele
motoare

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169
133

231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă
cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 263 alin. (5) *3)
Impozitul (lei/an)

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă
I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin12 tone, dar mai mică de 14 tone
2. Masa de cel puţin14 tone, dar mai mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin16 tone, dar mai mică de 18 tone
4. Masa de cel puţin18 tone, dar mai mică de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9. Masa de cel puţin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4.Masa de cel puţin 44 tone

Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatică sau
echivalentele cunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele
motoare

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

*2) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut
mai puţin de 3 ani.
*3) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut
mai puţin de 3 ani.
Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
Mijloace de transport pe apă – Art. 263 alin. (7)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4.Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6.Remorchere şi împingătoare
a) Până la 500 CP, inclusiv
b) Peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv
c) Peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv
d) Peste 4000 CP
7.Vapoare-pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
8.Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) Cu capacitatea de încărcare până la 1500 t, inclusiv
b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1500 t şi până la 3000 t
inclusiv
b) Cu capacitatea de încărcare de peste 3000 t

Impozitul în lei
9
34
52
64
21
56
210
500
210
X
559
909
1398
2237
182
X
182
280
490

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 267 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de NIVELURILE EXISTENTE ÎN
NIVELURILE PROPUSE
ANUL 2012
urbanism, în mediul rural
PENTRU ANUL FISCAL 2013
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv

Taxa, în lei
3

Taxa, în lei
5

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) Peste 1.000 m²
Art. 267 alin. (4)

Art. 267 alin. (7)

Art.267 alin.(11)

8
pentru fiecare m2 afectat
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice,
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu

Taxa
pentru
avizarea
certificatului de
urbanism de către comisia de urbanism şi
Art.267 alin.(12) amenajarea teritoriului, de către primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului
judeţean
Taxa
pentru
eliberarea certificatului de
Art.267 alin.(13)
nomenclatură stradală şi adresă
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
Art. 268 alin. (1) desfăşurarea unei activităţi economice în mediul
rural
Art. 268 alin.
(1¹)
Art.268 alin.(2)
Art.268 alin.(3)
Art. 268 alin.(4)

Taxa de viză a autorizaţiei pentru desfăşurarea
unei activităţi economice în mediul rural
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale
Taxa
pentru
eliberarea
certificatului
de
producător

3
4
5
7
7 + 0,005 lei/m² pentru fiecare m2
care depăşeşte 1.000 m²

6
7
9
12
14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2
care depăşeşte 1.000 m²

8
pentru fiecare m2 afectat

8
pentru fiecare m2 afectat

8
pentru fiecare m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie

8
pentru fiecare m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie

12
pentru fiecare racord

13
pentru fiecare racord

14

15

9

9

14

15

50 %
din taxa pentru eliberarea
unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi
economice

50 %
din taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii pentru desfăşurarea
unei activităţi economice

19

20

26
pentru fiecare m2 sau fracţiune
de m2

32
pentru fiecare m2 sau fracţiune de
m2

44

50

Art. 268 alin.(5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

80

66

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
NIVELURILE EXISTENTE ÎN
NIVELURILE PROPUSE
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
ANUL 2012
PENTRU ANUL FISCAL 2013
publicitate:
Art. 271 alin. (2) a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură
de afişaj pentru reclamă şi publicitate

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

31

32

22

23

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 275 alin.(2)

Manifestarea
distractivă:

artistică

sau

activitatea

a) în cazul videotecilor
b) în cazul discotecilor

NIVELURILE EXISTENTE ÎN
ANUL 2012
- lei/m2 1
2

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 2013
- lei/m2 1
2

CAPITOLUL VIII – TAXA HOTELIERĂ
Art.279-(1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare.
(2) Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxă hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful 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.
Cota aplicată asupra tarifelor de cazare
NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2013

1%
CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE EXISTENTE ÎN ANUL 2012

Art.294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă

Art.294 alin.(4)

de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la
240 de lei la 600 de lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1.360 de lei.

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2013
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă
de la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la
279 de lei la 696 de lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 de lei.

Art.294 alin.(6)

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE EXISTENTE ÎN ANUL 2012
NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2013
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă
de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de
la 1116 de lei la 2.784 de lei.
960 de lei la 2.400 de lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 de lei.
sancţionează cu amendă de la 1300 de lei la 6.312 de lei.

ALTE TAXE LOCALE
A) Taxa zilnică achitată de persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar locuri publice
Nr.c
rt.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Taxa pentru vânzări de produse sau prestări
de servicii diverse
Taxa pentru depozitare de diverse materiale
Taxa pentru confecţionare de produse
Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor
publice în alte scopuri decât pentru
vânzarea de produse, prestări servicii
diverse,
depozitare
de
materiale,
confecţionare de produse
Taxa pentru parcare temporară pe domeniul
public
Taxa pentru parcare comercianţi

Persoane fizice

Persoane juridice

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi
2 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi
2 lei/mp/zi

2 lei/mp/zi

2 lei/mp/zi

0, 5 lei/auto/oră
3 lei/zi

0, 5 lei/auto/oră
3 lei/zi

Încasarea taxelor prevăzute la punctul A) se face anticipat la casieria Primăriei comunei Dochia.
B) Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc
infrastructura publică locală
50 lei/an
Lista echipamentelor şi utilajelor pentru care se datorează taxa prevăzută la punctul B) :
1. autocositoare;
2. autoexcavator (excavator pe autoşasiu);
3. autogreder sau autogreper;

4. buldozer pe pneuri;
5. compactor autopropulsat;
6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri;
7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;
8. freză rutieră;
9. încărcător cu o cupă pe pneuri;
10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;
11. macara cu greifer;
12. macara mobilă pe pneuri;
13. macara turn autopropulsată;
14. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:
a) lucrări de terasamente;
b) construcţia şi întreţinerea drumurilor;
c) decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;
d) finisarea drumurilor;
e) forat;
f) turnarea asfaltului;
g) înlăturarea zăpezii;
15. şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne;
16. tractor pe pneuri;
17. troliu autopropulsat;
18. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;
19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;
20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;
21. vehicul pentru marcarea drumurilor;
22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri.
C) Taxa pentru deţinerea sau utilizarea mopedelor care folosesc infrastructura publică locală

-

30 lei/an

Taxa datorată pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinaţe obţinerii de venituri care folosesc infrastructura
publică locală, precum şi taxa pentru deţinerea sau utilizarea mopedelor care folosesc infrastructura publică locală se stabilesc prin
declaraţia de impunere, depusă anual până la data de 31 ianuarie a anului în curs, la Compartimentul taxe şi impozite din cadrul Primăriei
comunei Dochia şi se achită semestrial, la aceleaşi termene ca şi în cazul taxei pentru mijloacele de transport prevăzute la art. 265 alin.1 din
Legea nr.571/2003-Codul Fiscal, actualizată.
Pentru echipamentele, utilajele şi mopedele dobândite după data de 1 ianuarie 2012, taxele locale se datorează începând cu data de
întâi a lunii următoare celei în care acestea s-au dobândit, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal şi se achită în cel
mult 30 zile calendaristice de la data dobândirii.
Pentru echipamentele, utilajele şi mopedele înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale aferente se dau la scădere începând
cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.

III. LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu completările şi modificările ulterioare 1)
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE EXISTENTE ÎN
NIVELURILE PROPUSE
Extras din norma juridică
ANUL 2012
PENTRU ANUL 2013
Taxa, în lei
Taxa, în lei
Nr.
CAPITOLUL I
crt.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
1 Eliberarea de către organele administraţiei publice locale 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
2
2
atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se
plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatului de producător
3

4
5

6.
7.
8
9
10
11

Punct abrogat prin art.80 lit.j
din O.G. nr.36/2002-privind
impozitele şi taxele locale

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
x
x
animal:
- pentru animale sub 2 ani
2
2
- pentru animale peste 2 ani
2
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
2
- pentru animale peste 2 ani
4
5
Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
Punct abrogat prin art.1
Punct abrogat prin art.1
pct.144 din Legea nr.174/2004
pct.144 din Legea
pentru aprobarea O.G.
nr.174/2004 pentru aprobarea
nr.92/2003 privind Codul de
O.G. nr.92/2003 privind Codul
procedură fiscală
de procedură fiscală
Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
2
2
medicale folosite în justiţie
Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar
2
2
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
15
13
sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
2
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
2
2
stare civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
2
2
civilă

12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate

2

2

NIVELURILE EXISTENTE ÎN
NIVELURILE PROPUSE
Extras din norma juridică
ANUL 2012
PENTRU ANUL 2013
Taxa, în lei
Taxa, în lei
Nr.
CAPITOLUL II
crt. 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 actelor de identitate pentru cetăţeni
4
5
români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru
cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea
menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor
români
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau reşedinţei
Abrogat prin OUG nr.70/2009
Abrogat prin OUG nr.70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
6
5
persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii
Abrogat prin OUG nr.70/2009
Abrogat prin OUG nr.70/2009
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
2 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea
Abrogat prin OUG nr.70/2009
Abrogat prin OUG nr.70/2009
unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
3
4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2
2

NIVELURILE EXISTENTE ÎN
NIVELURILE PROPUSE
ANUL 2012
PENTRU ANUL 2013
Taxa, în lei
Taxa, în lei
Nr.
CAPITOLUL III
crt.
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de
x
x
conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din
5
6
subcategoria A, A1, B, B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din Abrogat prin OUG nr.70/2009
Abrogat prin OUG nr.70/2009
categoria A
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele
Abrogat prin OUG nr.70/2009
Abrogat prin OUG nr.70/2009
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
Extras din norma juridică

2

3
4

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C, C1, TR, D, D1,
C+E, D+E, C1+E, D1+E, TB, TV
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,
TB, TV
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din
categoriile C+E, D+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru
persoanele care nu au absolvit o şcoală de de conducători de
autovehicule cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

24

28

Abrogat prin OUG nr.70/2009

Abrogat prin OUG nr.70/2009

Abrogat prin OUG nr.70/2009

Abrogat prin OUG nr.70/2009

72

84

Abrogat prin OUG nr.70/2009

Abrogat prin OUG nr.70/2009

Abrogat prin OUG nr.70/2009

Abrogat prin OUG nr.70/2009

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
2012
2013
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la
60
52
3500 kg, inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă
Abrogat prin OUG nr.70/2009
Abrogat prin OUG nr.70/2009
între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare
145
125
de 3.500 kg
2 Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
8
9
neînmatriculate permanent sau temporar
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
357
414
remorcilor

1

CAPITOLUL IV ¹
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cetăţenilor persoanelor fizice şi juridice privind
furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

4

5

CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
1 Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 13 lei/hectar sau fracţiune de
15 lei/hectar sau fracţiune de
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru
hectar
hectar
terenurile agricole şi forestiere)٭

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.1 din 2013

Taxe speciale
Nr. crt.

Denumire taxă

1.

Taxa pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

2.

Taxa formular « Certificat urbanism »
Taxa pentru fotocopiere documente (xerox) :
- format A4
- format A3
Taxă recepţie fax :
-naţional
-internaţional

3

4.
5.
6.
7

8.

Pentru înregistrarea declaraţiilor
Taxa formular ”Autorizatie constructie/desfiintare”
Taxă oficiere casătorie
Eliberare documente arhiva
- Cautare document
- Copiere* document în conformitate cu originalul
*) orice copiere necesită căutarea documentului.
Taxa pentru reducerea termenului de eliberare a actelor la maxim 48 de ore.
- pentru persoane fizice
- pentru persoane juridice

9.

Taxa pentru închirierea spaţiului Cămin cultural

10

Taxa pentru remăsurare teren

12.

Taxa pentru serviciul de pază comunală

Valoare
5 lei /gospodărie
15 lei
0,5 lei/pag
1 leu/pag
2 lei/pag
5 lei/pag
2 lei
20 lei
50 lei/oficiere
3 lei/document
1 leu/pagină

5 lei
15 lei
250 lei
20 lei/acţiune
5 lei /gospodărie;

13.

14.

Taxa pentru înregistrarea în Registrul special a contractelor de arendare,
conform noului Cod Civil, după cum urmează:
- pentru suprafeţe de teren de până la 1 ha;
- pentru suprafeţe de teren între 1- 5 ha;
- pentru suprafeţe de teren între 5 – 10 ha;
- pentru suprafeţe de teren mai mari de 10 ha;
Taxa pentru inregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală, a mopedelor, a
tractoarelor şi celorlalte vehicule:
- inregistrare vehicule cu tractiune animala
- inregistrare mopede
- inregistrare tractoare şi celelalte vehicule

5 lei
10 lei
25 lei
50 lei

5 lei
10 lei
15 lei

15.

Taxa emitere adeverinta de existenta sau inexistenta constructii

5 lei

16.

Taxă eliberare certificat pentru atestarea posesiei sub nume de proprietar

5 lei

Taxe păşunat

17.

18.
19.
20.
21.

-bovine adulte

20 lei/cap

-cabaline adulte

20 lei/cap

- tineret cabalin şi bovin

10 lei/cap

- ovine şi caprine adulte

5 lei/cap

- tineret ovin şi caprin

4 lei/cap

Taxă permis bibliotaca comunală

1 leu/persoană

Taxă acces la competiţiile sportive pe terenul de fotbal al comunei Dochia

1 leu/persoană

Taxă transcriere certificat stare civilă emis de autorităţile străine

20 lei

Taxa divort administrativ

200 lei

Anexa nr. 3 la HCL nr.1 din 2013

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE AU FOST INSTITUITE IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, INCLUSIV
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL ALE COMUNEI DOCHIA PRIN CARE S-AU INSTITUIT/STABILIT IMPOZITE SI TAXE
LOCALE
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr.
453/2001.
2. Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri pentru agricultura sau silvicultura.
3. Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenurile agricole.
4. Hotararea de Guvern nr. 506/1994 pentru aprobarea normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare
referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale.
5. Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale republicata.
6. Ordonanta Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol si impozitele si
taxele locale.
7. Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Ordonanta Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, cu
modificarile ulterioare.
9. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
10. Ordonanta de Urgenta nr. 84/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.
11. Legea nr. 194/1997 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea legii nr. 27/1994 privind
impozitele si taxele locale.
12. Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de
control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.
13. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
locale.
14. Legea nr. 12/1998 privind taxele de timbru privind activitatea notariala.
15. Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole.
16. Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale.
17. Legea nr. 123/1999 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994
privind impozitele si taxele locale.
18. Legea nr. 149/1999 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.
27/1994 privind impozitele si taxele locale.
19. Legea nr. 122/1999 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr.
27/1994 privind impozitele si taxele locale.

20. Legea nr. 86/1999 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind
finantele publice locale.
21. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
locale.
22. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea si completarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si
taxele locale.
23. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
24. Legea nr. 67/2000 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.
25. Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a unor monumente istorice care fac parte din lista
patrimoniului mondial.
26. Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
27. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
28. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapani.
29. Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori, cu cu modificarile si completarile ulterioare in
special cu cele aduse prin Legea nr. 284/2002.
30. Legea nr. 522/2002 privind aprobarea ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale.
31. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.
32. Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind taxele si impozitele locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
33. Hotararea de Guvern nr. 1278/2002 privind normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Guvern nr. 36/2002.
34. Hotararea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si
gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole.
35. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din O.G. 36/2002 privind impozitele si taxele locale.
36. Ordonanta Guvernului 61/2002 actualizata privind colectarea creantelor bugetare.
37. Legea nr. 95/2003 privind aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanta de Guvern nr.
36/2002 privind impozite si taxe locale.
38. Ordonanta de Guvern nr. 39/2003 privind procedura de administrare a creantelor bugetelor locale.
39. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin 1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind
impozitele si taxele locale.
40. Hotararea nr. 149/2003 privind modificarea si completarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1278/2002.
41. Legea nr. 571/2003, actualizata, privind Codul fiscal.
42. Hotararea nr. 44/2004, actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
43. Ordonanta de urgenta nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
44. Ordonanta nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
45. Legea nr. 494/2004 pentru aprobarea Ordonantei nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
46. Ordonanta de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
47. Hotararea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala.
48. Hotararea nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,
precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005.
49. Hotararea nr. 797/2005- privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate
acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006.
50. Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.35/2004-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2005
51. Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.4/2005-privind aprobarea taxelor de păşunat, diferenţiat pe categorii de animale pentru anul
2005

52. Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.10/2005-privind aprobarea unor taxe speciale şi a regulamentelor acestora pentru anul 2005
53. Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.49/2005-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pea nul 2006
54. Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.53/2005-privind modificarea şi completarea HCL nr.49/2005- privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale în comuna Dochia pea nul 2006
55. Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.11/2006-privind modificarea şi completarea HCL nr.49/2005- privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale în comuna Dochia pea nul 2006
56. Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.17/2006-privind modificarea şi completarea HCL nr.49/2005- privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale în comuna Dochia pea nul 2006
57. H.G. nr.1086/2006-privind aprobarea nivelurilor impozittului pe mijloacele de transport, prevăzute la art.263 alin.4 şi 5 din Legea
nr.571/2003;
58. Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.61/2006-privind impozitul pe mijloacele de transport prevăzute în Legea nr.571/2003-Codul
Fiscal, pentru anul 2007
59.HOTĂRÂRE Nr. 1514 din 25 octombrie 2006-privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007
60. Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.98/2006-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2007
61. HCL nr.30/2007-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2008
62. HCL nr.42/2008-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2009
63. HCL nr.54/2008-privind modificarea HCL nr.42/2008-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2009
64. HCL nr.13/2009-modificarea anexei nr.1 la HCL nr.42/2008-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul
2009
65.H.G. nr.956/2009- privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010
66. H.C.L. Dochia nr. 74/20.10.2009-privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2010, modificată şi completată prin

H.C.L. Dochia nr.9/29.01.2010 şi respectiv, nr.60/29.07.2010
67. O.U.G. nr.59/2010 – pentru modificarea Legii nr.571/2003-privind Codul Fiscal
68. Legea nr.188/2010 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal
69. H.C.L. Dochia nr.78/16.11.2010-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2011
70. H.G. nr.1347/2010-aprobarea nivelului impozitelor pe mijloacele de transport prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Codul Fiscal
71.H.C.L. Dochia nr.4/18.01.2011-privind stabilirea nivelului impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Codul Fiscal
72.H.C.L. nr.13/18.01.2011-privind completarea HCL Dochia nr.78/2010- privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2011
73. O.G. nr.30/2011.privind modificarea Legii nr.571/2003-privind codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale
74. HCL nr.80/2011- privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2012
75. Legea nr.209/2012-privind aprobarea O.G. nr.30/2011-privind modificarea Legii nr.571/2003-privind codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor
măsuri financiar fiscale
76. H.G. nr.1309/2012-privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul 2013

