JUDETUL VALCEA
CONSILIU LOCAL RUNCU

ANEXA nr. 1
H.C.L. nr. 21/21-noiembrie-2014

TABLOUL
CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,TAXELE LOCALE ŞI AMENZILE, STABILITE IN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE
PENTRU ANUL 2015
CAPITOLUL 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 numită sumă în lei şi care se indexează/ajustează anual,
în condiţiile art. 292 şi respectiv art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7)

I. LEGEA NR. 571/2003 privind Codul fiscal
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLADIRI
A. Persoane fizice
Art.251
Alin. (1) In cazul persoanelor fizice , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0.1% la valoarea impozabila a cladirii.
Alin. (2) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite , pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in

tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective .
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art.251
Alin. (3)Valoarea impozabila a cladirii , exprimata in lei , se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia , exprimata in metri
patrati , cu valoarea impozabila corespunzatoare , exprimata in lei / mp, din tabelul urmator:
Valoarea impozabilă
- lei/m² Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare
canalizare,
electrice şi încălzire
electricitate sau
[condiţii cumulative]
încălzire

TIPUL CLĂDIRII

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 piatra naturala, 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 cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.
D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.
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Nivelurile propuse pentru
anul 2015

Nivelurile propuse pentru
anul 2015

1122 lei

666 lei

305 lei

191 lei

191 lei

172 lei

114 lei

76 lei

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la
mansarda, utilizate ca locuintă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa 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.

75% din suma care s-ar
aplica clădirii
50% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care sar aplica clădirii
50% din suma care sar aplica clădirii

Art. 251.
Alin. (4)Suprafata construită desfasurata a unei clădiri se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor
clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta şi suprafeţele
scarilor şi teraselor neacoperite.
Alin. (5)Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasata clădirea, prin
înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
ZONA ÎN
CADRUL
LOCALITĂŢII
A
B
C
D

RANGUL LOCALITĂŢII
0
2,60
2,50
2,40
2,30

I
2,50
2,40
2,30
2,20

II
2,40
2,30
2,20
2,10

III
2,30
2,20
2,10
2,00

IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

Având în vedere faptul că localitatea Runcu este localitate de rangul IV, se vor aplica următorii coeficienţi: Zona A-1,10; Zona B-1,05;
Zona C-1,00; Zona D-0.95
Alin. (7) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (mai veche de anul 1960 exclusiv);
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (intre 1960-1980
exclusiv).
Alin. (8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se
majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fracţiune din aceştia.
Alin. (8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere
fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
Art. 252
Alin. (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.
Alin. (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
Alin. (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.
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Alin. (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 fizice

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2015

Cota aplicată asupra valorii de inventar a clădirii (%)
Art.253 alin.(2) – cota de impozit stabilită prin HCL Runcu
1,5%
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 sa 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) – cota de impozit stabilită prin HCL
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinţă, cota impozitului se stabileşte de Consiliul Local la 10
10%
% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea
persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat reevaluarea şi a
fost înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului – persoană juridică.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
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 scadenta, impozitul pe clădiri este datorat de locator.
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 raza de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării
sau construirii.
Art.254 alin.(7) - Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului
de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local
al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată
scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal
emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale.
Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Art. 255

(1) Impozitul / taxa pe cladiri se plateste anual , in doua rate egale , pana la datele de 31martie si 30 septembrie inclusiv.
(2)Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri , datorat pentru intregul an de catre contribuabili , pana la data de
31martie se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotarare a consiliului local .
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(3) Impozitul anual pe cladiri , datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice , de pana la 50
de lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata .
CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
- lei/ha ZONA ÎN CADRUL LOCALITĂŢII
NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2015
Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang IV

A
1067 lei
B
853 lei
C
641 lei
D
418 lei
Satele Varateci –Runcu –Valea Babei pe dreapta si pe stanga drumului judetean - Zona A
Restul de contribuabili din satele Varateci –Valea Babei – Gropeni –Surpati
- Zona B
Caligi –Snamana si catunele Ulmet si Zagaz
- Zona C
B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCŢII
- lei/ha –
Art.258 alin.(4)
Zona
NIVELUL
Nr. Categoria
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Crt. de folosinţă

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

NIVELURILE
PROPUSE PENTRU
ANUL 2015

NIVELURILE
PROPUSE PENTRU
ANUL 2015

NIVELURILE
PROPUSE PENTRU
ANUL 2015

NIVELURILE
PROPUSE PENTRU
ANUL 2015

34 lei
25 lei
25 lei
55 lei
64 lei
34 lei
18 lei
X
X

25 lei
23 lei
23 lei
42 lei
55 lei
25 lei
16 lei
X
X

23 lei
18 lei
18 lei
34 lei
42 lei
23 lei
10 lei
X
X

18 lei
16 lei
16 lei
23 lei
34 lei
18 lei
X
X
X
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Alin.(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
RANGUL LOCALITATII
COEFICIENTUL DE CORECTIE
0
I
II
III
IV
V

8,00
5,00
4,00
3,00
1,10
1,00

Având în vedere faptul că localitatea Runcu este de rangul IV, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este 1.10.
Încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă din tabelul de mai sus se va face numai în baza documentelor justificative prezentate de contribuabili,
respectiv extras de carte funciară valabil (actualizat) cu poziţii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinţă decât cele cu construcţii, situate în
intravilanul Mare.
Alin.(7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi
schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaraţia facuta sub semnatura 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.(5^1 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 folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (4) şi art. 287 alin. (1)
numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au înregistrate în evidenta contabila venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administartiv teritoriale, datorat de contribuabilul persoană juridică se
calculează conform alin. (2) – impozit pe teren amplasat în intravilan, teren cu construcţii.
NOTĂ :
În cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan, pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective ca efect al rotunjirilor la a doua
zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe
teren în lei/ha, ţinând seama de faptul că 1 m.p. = 0,0001 ha.
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.
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C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
- lei/ha –
Art.258 alin.(6)
CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2015
B
C
31 lei
34 lei
54 lei
58 lei
26 lei
31 lei
26 lei
31 lei
60 lei
64 lei
X
X
60 lei
64 lei
X
X
14 lei
17 lei
X
X
2 lei
6 lei
34 lei
37 lei
X
X
X
X

1. Teren cu construcţii
2. Arabil
3. Păşune
4. Fâneaţă
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
5.1 Vie până la intrarea pe rod
6. Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
6.1 Livada până la intrarea pe rod
7. Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1
7.1 Padure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
8.1. Teren cu amenajări piscicole
9. Drumuri şi căi ferate
10. Teren neproductiv
NOTA :
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5)*) astfel:
ZONA ÎN
CADRUL
LOCALITĂŢII

RANGUL LOCALITĂŢII

0
I
II
III
IV
V
A
2,60
2,50
2,40
2,30
1,10
1,05
B
2,50
2,40
2,30
2,20
1,05
1,00
C
2,40
2,30
2,20
2,10
1,00
0,95
D
2,30
2,20
2,10
2,00
0,95
0,90
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 semnătură 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
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în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaraţia fiscală.
Art. 259 alin (6^1) – Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul
dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite
bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauza, cu
termene de plata scadente pana la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin
certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu
încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
Art. 260 Alin (1) Impozitul / taxa pe teren se plateste anual , in doua rate egale , pana la datele 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Alin (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren , datorat pentru intregul an de catre contribuabili , pana la data

de 31martie se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotarare a consiliului local .
Alin (3)Impozitul anual pe teren , datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice , de pana
la 50 de lei inclusiv , se plateste integral pana la primul termen de plata.
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA
Art.263 alin.(2)

I . VEHICULE INMATRICULATE
Valoarea impozitului
- lei /200 cm³ sau fracţiune -

MIJLOC DE TRANSPORT

NIVELURILE PROPUSE SPRE
APROBARE PENTRU ANUL 2015

1
2
3
4
5
6
7
8

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc
Autobuze, autocare, microbuze
Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone,
Tractoare înmatriculate

10 lei
22 lei
86 lei
173 lei
348 lei
29 lei
36 lei
22 lei

II.VEHICULE INREGISTRATE
1.
1.1.
1.2.
2.

Vehicule cu capacitate cilindrica
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica decat 4800 cm cubi
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare decat 4800 cm cubi
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
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Lei/200 centimetrii cubi
4 lei
6 lei
120 lei/ an

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE
Art.263 alin.(4) *

Impozitul ( lei/an)

I

Ax(e)motor(oare)cu sistem de suspensie
pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alt sisteme de suspensie pentru axele motoare

Propus 2015

Propus 2015

0
160 lei
440 lei
620 lei
620 lei

160 lei
440 lei
620 lei
1403 lei
1403 lei

Propus 2015

Propus 2015

160 lei
277 lei
569 lei
738 lei
1136 lei
1136 lei
1136 lei
Propus 2015
738 lei
748 lei
1168 lei
1854 lei
1854 lei
1854 lei

277 lei
569 lei
738 lei
1136 lei
1766 lei
1766 lei
1766 lei
Propus 2015
748 lei
1168 lei
1854 lei
2749 lei
2749 lei
2749 lei

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa
Vehicule cu doua axe

1
2
3
4
5

II
1
2
3
4
5
6
7

III
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
Vehicule cu trei axe
Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai putin de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel putin 26 tone
Vehicule cu patru axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone
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COMBINATII DE AUTOVEHICULE ( AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE ) DE TRANSPORT MARFA
CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE
Art.263 alin.(5) *
Impozitul (lei/an)
Ax(e)motor(oare)cu sistem de suspensie
Alt sisteme de suspensie pentru axele motoare
pneumatica sau echivalentele recunoscute

I

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa
Vehicule cu 2+1 axe
Masa
de
cel
puţin
12 tone, dar mai mică de 14 tone
1
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
2
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
3
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
4
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
5

6
7
8
9

II
1
2
3
4
5
6
7
8
9

III
1
2
3

IV
1
2
3
4

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone
Vehicule cu 2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone
Vehicule cu 3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone
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Propus 2015

Propus 2015

0
0
0
72 lei
164 lei
384 lei
497 lei
896 lei
896 lei
Propus 2015
154 lei
359 lei
589 lei
865 lei
1045 lei
1715 lei
2381 lei
2381 lei
2381 lei
Propus 2015
1895 lei
2636 lei
2636 lei
Propus 2015
1674 lei
2324 lei
3215 lei
3215 lei

0
0
72
164 lei
384 lei
497 lei
896 lei
1572 lei
1572 lei
Propus 2015
359 lei
589 lei
865 lei
1045 lei
1715 lei
2381 lei
3614 lei
3614 lei
3614 lei
Propus 2015
2636 lei
3583 lei
3583 lei
Propus 2015
2324 lei
3215 lei
4756 lei
4756 lei

\

V
1
2
3
4

Vehicule cu 3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

Propus 2015

Propus 2015

953 lei
1152 lei
1721 lei
1721 lei

1152 lei
1721 lei
2740 lei
2740 lei

REMORCI, SERMIREMORCI SAU RULOTE
Art.263 alin.(6)
Impozit
-lei-

MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2015
Până la o tona, inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

11 lei
41 lei
62 lei
77 lei

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA
Art.263 alin.(6)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
25 lei
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
67 lei
3. Bărci cu motor
252 lei
4. Nave de sport si agrement
1000 lei
5. Scutere de apă
252 lei
6.Remorchere si impingatoare :
x
a)pana la 500 CP , inclusiv
671 lei
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP , inclusiv
1091 lei
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP , inclusiv
1678 lei
d) peste 4000 CP
2684 lei
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 dw sau fractiune din acesta
218 lei
8.Ceamuri , slepuri si braje fluviale :
x
a)cu capacitate de incarcare pana la 1500 de tone , inclusiv
218 lei
b) cu capacitate de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 tone,
336 lei
inclusiv
c)cu capacitate de incarcare de peste 3000 de tone
588 lei
Art. 265 alin. (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual ,in doua rate egale , pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport , datorat pe intregul an de catre contribuabili, pana la data de
31 martie inclusiv , anului respectiv , se acorda bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotararea consiliului local.
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TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2015

Art. 267 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

-lei-

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
6 lei
a) până la 150 m2, inclusiv
7 lei
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv
2
8 lei
c) între 251 şi 500 m , inclusiv
2
10 lei
d) între 501 şi 750 m , inclusiv
13 lei
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv
f) peste 1000 m2
14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2
Alin. (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egal a cu 50%din valoarea stabilita conform alin.(1) .
Art.267 alin. (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu
0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
7 lei, pentru fiecare m2 afectat
Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări.
Art. 267 alin.(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de
3% din valoarea autorizata lucrarilor de organizare de
santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt in alta autotrizatie de construire.
santier
2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie
Art. 267 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute
sau rulote, ori campinguri.
Art. 267 alin. (7) 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.
Art.267 alin. (8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o alta constructie
decat cele prevazute in alt alineat al prezentei anexe.
Art.267 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala a unei
constructii.
Art.267 alin. (10) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor
de construire.
Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice , energie electrica, telefonie si
televiziune prin cablu.
Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeţean
Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
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7 lei, pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie
1% din valoarea autorizata lucrarilor de constructie, inclusiv
instalatiile aferente
0,1 % din valoarea impozabila a acestora **
30% din valoarea taxei intiale

12 lei, pentru fiecare racord

13 lei

8 lei

* Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată , reală a lucrării, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, regularizarea făcându-se la
terminarea lucrării. Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea
determinată potrivit Anexei nr.1,partea I,cap.I, lit.A, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.
** Valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată , din evidenţa contabilă (în cazul persoanelor juridice) , respectiv
valorile pe metru pătrat din Anexa nr.1, partea I, cap.I, lit.A (în cazul persoanelor fizice).
Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli :
a)- taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de
emiterea avizului ;
b)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră
autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul
de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale ;
c)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie ;
d)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis
valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă
care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai
mică decât valoarea impozabilă a clădirii, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.268 alin.(1) Taxa anuală pentru eliberarea unor autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice:

-in mediu rural 14 lei
-in mediu urban intre 0 si 80 lei

Art. 268 alin.(2)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare:
Art,. 268alin.(3)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri , detinute de consiliile locale:
Art.268. alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producator:

17 lei
20 lei pentru fiecare metru patrat.

Art. 268 alin(5)Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea
activitatii de alimentatie publica:

100 lei
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70 lei

CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE:
- LEI/M2 SAU FRACTIUNE DE M2 –
NIVELURILE PROPUSE SPRE APROBARE
PENTRU ANUL 2015

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

30 lei
20 lei

CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE

MANIFESTAREA ARTISTICĂ SAU ACTIVITATEA DISTRACTIVĂ:
- LEI/M2 –
NIVELURILE PROPUSE SPRE APROBARE
PENTRU ANUL 2015

Art. 275 alin. (2)

a) în cazul videotecilor
b) în cazul discotecilor

1 leu
2 lei
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) Cota taxei, aplicată asupra tarifelor de cazare, se stabileşte de consiliul local .
NIVELURILE PROPUSE SPRE APROBARE
PENTRU ANUL 2015

Cota aplicata asupra tarifelor de cazare

3%

Art. 280
Taxa hotelieră nu se aplică pentru:
a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
c) pensionarii sau studenţii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de război;
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b)-g).
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Art. 281
(1) Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la
persoanele care au plătit cazarea.
(2) Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită
pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

CAPITOLUL IX
TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE
A. Pentru ocuparea locurilor publice in vederea desfăşurării unei activităţi comerciale, cultural-sportive,
distracţii, circuri, manifestări, etc.

NIVELURILE PROPUSE SPRE
APROBARE PENTRU ANUL 2015
-Lei/mp/zi-

Tonete pentru vânzare de produse (cu excepţia florilor)
Stative specifice produselor comercializate în unitate
Comercializare în exclusivitate de cărţi, reviste, ziare
Vânzare diferite produse în chioşcuri (cu excepţia florilor)
Ocupare loc public pentru amplasare mijloace de publicitate
Prestări servicii diferite
Alte activităţi : cultural – sportive , distracţii populare, circuri, menajerii şi alte asemenea
Amplasare maşini de îngheţată , lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice
Acţiuni promoţionale , prezentare produse, amplasare podium
Ocupare loc public pentru depozitare de diverse materiale
Ocupare loc public pentru confecţionare de produse
Comercializare flori şi ocuparea domeniului public pentru diverse ocazii (vânzare de mărţişoare, felicitări
de sărbătoare, pepeni, castane, etc.):
- cu contract

3 lei
3 lei
1 leu
1 leu
1 leu
1 leu
1 leu
1 leu
3 lei
1 leu
1 leu
X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

- fără contract
13. Vizitarea muzeelor, caselor memoriale,monumentelor, etc. – lei/pers

B. Pentru ocuparea domeniului public cu garaje sau alte construcţii similare , autorizate şi neautorizate

14

5 lei
17 lei
1 leu
1 leu/construcţie/săptămână

NIVELURILE
PROPUSE SPRE
APROBARE
PENTRU ANUL 2015

Art.283.

- Lei -

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
(11)
(12)

Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit (antene TV, cazane , circular , etc ):
Taxa anuala pentru vehicule lente este:
Taxa de copiere documente personale:
Taxa aferenta unor deplasari (litigii) la solicitarea cetatenilor:
Taxa pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie in parte:
Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala:
Taxa pentru eliberarea adeverintelor de rol agricol:
Taxa pentru eliberarea la cerere a unor adeverinte de instrainare pentru bunuri mobile si imobile , respectiv constructiile si anexele gospodaresti:
Taxa pantru eliberarea la cerere a unor adeverinte de instrainare teren agricol:
Taxa pentru eliberarea procesului verbal pentru deschiderea procedurii succesorale:
Taxa numere casa:
Taxa pentru eiberare/vizare anuala de autorizatii privind desfasurarea activitatii independente:

(13)

Taxa declaratie pe propria raspundere:

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

Taxa inchiriere Camin Cultural:
Taxa intocmire schite:
Taxa eliberare PV identificare:
Taxa eliberare certificate de atestare constructii :
Taxa eliberare ancheta sociala:
Taxa pentru incheierea casatoriei in afara zilelor lucratoare:
Taxa pentru eliberarea la cerere a unor copii din arhiva veche a primariei:
Taxa salubrizare - Persoane fizice:
Zona A
Zona B
Zona C
Taxa salubrizare - Persoane juridice:
Taxa viza certfificate de producator
Desfacerea casatoriei pe cale administrativa , in fata ofiterilor de stare civila , de la Serviciul Stare Civila , din cadrul Primariei Runcu

(8)

(22)
(23)
(24)

3 lei
36 lei
1 leu /pagina
50
1 leu /pagina
7 lei
5 lei
38 lei
26 lei
38 lei
6 lei
100 lei
8 lei
600 lei
58 lei
58 lei
43 lei
15 lei
40 lei
7 lei/pagina
5 lei /luna
4 lei /luna
2 lei /luna
20 lei /luna
5 lei
400 lei

Art. 284 Facilitati /scutiri pentru persoane fizice

Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica in cazul :
- vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
- persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.
Scutirile prevazute mai sus se acorda numai pentru locuinta si terenul aferent locuintei situate la adresa de domiciliu a persoanei respective si pe baza
cererii beneficiarului de aceste cutiri proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului incepand cu luna urmatoare celeei in care persoanele in cauza
prezinta acte doveditoare cara sa ateste situatia respectiva.
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CAPITOLUL X
SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 294 alin. (3)
Art. 294 alin. (4)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la
279de 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 1578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 294 alin. (6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,
respectiv:
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu
amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea , inregistrarea , vanzarea ,evidenta si gestionarea , dupa caz, a abonamentelor si a
biletelor de intrarela spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1300lei la 6312 lei.

Art.295 Alin (1) Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitatile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatii
administrativ teritoriale .
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LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridică

- lei -

CAPITOLUL I
Nr.
Crt.

1
2
3.

Nr.
Crt.
4.

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi
pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
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 taxă extrajudiciară de timbru mai mare,
Eliberarea certificatului de producator
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor , pe cap de animal :
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

Extras din norma juridică

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

- Lei -

2 lei
Abrogat
X
2 lei
2 lei
Lei

Certificarea (transcrierea )transmisiunii proprietatii asupra animalelor , pe cap de animal , in biletele de proprietate :
-

NIVELURILE PROPUSE SPRE
APROBARE PENTRU ANUL 2015

pentru animale sub 2 ani
pentru animale peste 2 ani

Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala
Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale si a altor certificate folosite in justitie
Eliberarea la cerere , a certificatelor de cazier judiciar
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului.

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine.
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă.
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.
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X
2 lei
5 lei
Abrogat
2 lei
2 lei
15 lei
2 lei
2 lei
2 lei
2 lei

CAPITOLUL IV
Nr.
Crt.

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:
a) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

NIVELURILE PROPUSE SPRE
APROBARE PENTRU ANUL 2015

- Lei -

2
3

X
60 lei
Abrogat prin O.U.G. 70/2009
145 lei
9 lei
414 lei

CAPITOLUL V
Nr.
Crt.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

NIVELURILE PROPUSE SPRE
APROBARE PENTRU ANUL 2015-

Lei -

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/199,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere 1

Consiliul Local Runcu aproba o bonificatie de
impozitului pe mijloacele de transport.

15 lei

10% , pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri , a impozitului pe teren si a

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Apostol Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Jr. Enăcache Marius
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