Consiliul Local Tuzla
Judetul Constanta
Tel. 0241 747 564
Comuna Tuzla
Fax. 0241 747 904
Sos. Constantei nr. 80A
e-mail primariatuzla2007@yahoo.com

HOTARAREA NR. 132
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014
Consiliul Local Tuzla ,intrunit in sedinta ordinara din 23.12.2013
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2014 -initiat de primar Micu Constantin Florin
Avind in vedere;
-referatul compartimentului contabilitate;
-expunerea de motive a primarului ;
-avizul comisiilor 1,2,si 3 ;
-avizul de legalitate al secretarului comunei;
Avand in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
ale HGR nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2013, ale OUG nr. 44/16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de
catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale,
ale Legii 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului
ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, ale art. 36 alin.(4) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 20 alin.(1) lit. b) din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,
ale Legii nr. 127/2013 privind aprobarea OUG 121/2011 pentru modificarea si
completarea unor acte normative, ale Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale HGR nr. 64/2011
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de
stare civila;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ,art 115 ali (1) lit.b din Legea 215/2001
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art.1 Impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2014, se stabilesc potrivit anexelor
nr. 1-10.

Art. 2 Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Secretarul comunei va inainta prezenta hotarare institutiilor interesate,in vederea
aducerii la indeplinire in termenul prevazut de lege.
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 12 voturi “pentru”,___-___voturi “ impotriva
“__-____voturi “ abtineri,” la sedinta fiind prezenti un nr. de 12 consilieri din cei 12
alesi.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SANDU RAUL

SECRETAR,
BORCAN ALINA

ANEXANR. I. LA HCL NR. 132/2013

IMPOZITUL/ TAXA PE CLADIRI

1. IMPOZITUL PE CLADIRI - PERSOANE FIZICE, conf art.251, alin (3)
Nr
crt

EXPLICATII

Niveluri actualizate pentru anul 2014

Valoare impozabila (lei/mp)
Cu instalatii de apa, Fara instalatii de apa, canalizare, electricitat sau
canalizare, electrice incalzire
si incalzire (conditii
cumulative)
/
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materile
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn,din piatra
naturala din caramida nearsa,din valatuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament
Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti
C. termic/chimic
exteriori din caramida arsasau din orice alte materile
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
D. Cladire anexa cu peretii exteriori din iemn,din piatra
naturala, din caramida nearsa din valatuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic

666
1122
305

190

184

172

114

75

In cazul contribuabilului care detine
la aceeasi adresa incaperi amplasate
la subsol, la demisol si/sau mansarda
utilizata ca Iocuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit.AD
In cazul contribuabilului care detine
la aceeasi adresa incaperi amplasate
la subsol, la demisol si/sau mansarda
utilizate in alte scopuri decat cel de
Iocuinta, in oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit.A-D

E.

F.

75% din suma ce s-ar aplica cladirii

50% din din suma ce s-ar aplica cladirii

•

ImpozituI pe cladiri se calculeaza dupa urmatoarea formula: suprafata construita desfasurata x valoarea impozabila x coeficentul de
corectie in functie de rangul localitatii x cota de impozit
suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, cu exceptia suprafetei podurilor care nu sunt utilizate drept Iocuinta si ale scarilor si teraselor
neacoperite;
valoarea impozabila este cea din tabelul de mai sus;
- rangul localitatii Tuzla este IV si ii corespund urmatorii coeficienti de corectie, in functie de zona: A -1,10; B - 1,05;
Pentru cladirile utilizate ca Iocuinta a carei suprafata depaseste 150 mp, valoarea impozabila se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau
fractiune din acestia;
- Persoanele fizice care detin mai multe cladiri utilizate drept Iocuinta platesc un impozit majorat, in functie de ordinea dobandirii
lor,astfel:
- cu 65% pt. prima cladire in afara celei de domiciliu
- cu 150% pt.a doua - "
- cu 300% pt.a treia urmatoarele - " - Nu se plateste impozit majorat pt. cladirile de locuit inchiriate si cele dobandite prin succesiune
legala.
-

2. IMPOZITUL PE CLADIRI - PERSOANE JURIDICE
* Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice pentru anul 2014 este de 1,5% aplicat la valoarea de inventar a cladirii, inregistrata in
contabilitate;
* In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperala integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%;
* In cazul unci cladiri care nu a fost reevaluala in ultimii trei ani, cota impozitului pe cladiri este de 20%, aplicata asupra valorii de inventar
inregistrata in contabilitate( exceptie fac cladirile amortizate integral)
* In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii cinci ani, cota impozitului este de 30%, aplicata asupra valorii de inventar inregistrata in
contabilitate.
* Pentru cladirile nereevaluate, proprietatea persoanelor juridice aflate sub incidenta Legii insolventei, cota de impozit este de 5%;
* Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in folosinta ori in

administrare, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri,care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,titularilor dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz,in conditii similare cu impozitul pe cladiri.
♦Termenelede plata ale impozitului pe cladiri: 31.03.2014; 30.09.2014;

ANEXA NR. II LA HCL NR. 132/2013

IMPOZITUL /TAXA PE TEREN

1.1 IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-TERENURI CU
CON STRUCTII (lei/ha)
Zona in cadrul localitatii

Rangul loc.

Rangul loc.

Rangul loc.

Rangul loc. Rangul
TUZLA

0

I

II

III

IV

V

ZONA A

-

-

-

-

1066

-

ZONAB
ZONAC
ZONAD

-

-

-

-

854

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

loc. Rangul loc.

*impozitul pe terenul amplasal in intravilanul localitatii, inregistrat in registrul agricol la categoria - terenuri cu constructii - se stabileste
prin inmultirea suprafetei terenului (in ha) cu suma corespurizatoarca zonei din tabelul de mai sus;

1.2 IMPOZITULITAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN ORICE
ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTll
Lei/ha
Niveluri aplicabile pentru anul 2014 conf.258 aiin (4)
Nr.
crt

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

34
26
26
56
64
34

26
22
30
42
56
26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Categoria.
De folosinta
1
2
3
4
5

Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada

-

6

Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera

7
8

Teren cu ape
Drumuri si cai ferate

19
X

15
X

X
X

X
X

9

Neproductiv

X

X

X

X

Impozitul pe terenul amplasat in intravilanul local itatii, inregistrat in registrul agricol la alta categoric de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului (in ha) cu suma corespunzatoare categoriei si zonei din tabelul de mai sus si cu coeficientul de corectie,

in functie de rangul localitalii. Comuna Tuzlaeste localitate de rangul TV, coeficentul de corectie este 1,10 ; Anual se vor verifica inregistrarile din
registrul agricol privind categoria de folosinta a terenuri lor in vederea impozitarii;
Pcrsoanele juridice ce detin teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat terenuri cu constructii,
datoreaza impozit pe teren calculate in conditiile de mai sus numai, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au prevazul in statut, ca obiect de
activitate, agricultura si au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate mentionat;

2. IMPOZITUL/TAX A PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN (LEI/HA)
Lei/ha _________Niveluri aplicabile pentru anul 2014, conf art.258 alin (4)

Zona

Nr.
ert

1.
2.
3.
4.
5
5.1
6
6.1
7

8

Categoria
De folosinta _
Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie
Vie pana la intrarea pe rod
Livada
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu destinatie
forestiera cu exceptia celei prev. la
7.1
Padure in varsta de pana la 20 de
ani si padure cu rol de protectie

9

Zona A

ZonaB

ZonaC

ZonaD

37
60
34
34
67
X
67
X

34
57
30
30
64
X
64
X

-

-

X

X

20

16

-

-

X

X

X

X

Teren cu ape altul decat cel cu
amenajari piscicole
9.1 Teren cu amenajari piscicole

7

6

-

-

41

37

-

-

10 Drumuri si cai Ferate

X

X

X

X

11 Neproductiv

X

X

X

X

Impozitul pe terenul amplasat in extravilanul localitatii se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului (in ha) cu suma corespunzatoare

categoriei si zonei prevazute in tabelul de mai sus si cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii si zonei: rangul localitatii Tuzla este
IV si ii corespund urmatorii coeficienti de corectie, in functie de zona: A -1,10; 8 - 1,05;
* Pentru terenurile proprietate publicasau privata a statului sau unitatii administrativ-teritoriale, concesionale, inchiriate, date in administrate sau
folosinta,se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titulariior dreptului de administrare sau folosinta, dupa
caz, in conditii similare impozitului pe teren.
*Termenele de plata ale impozitului pe teren : 31.03.2014 ; 30.09.2014;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TUZLA
Anexa nr.3 la H.C.L. nr._______

3.TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
3.1. Calculul taxei
(1) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, taxa asupra mijloacelor de transport se
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm
sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijloc de transport

Valoare impozit
- lei/200 cm³ sau
fracţiune pentru
anul 2009

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme
cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3
inclusiv

Propunere pentru anul 2014 (în lei)
Niveluri
aprobate prin
H.G.
nr.1309/2012

Niveluri anul
2014

8

8

10

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

18

22

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

36

36

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

72

72

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3.001 cm3

144

145

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

24

29

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum
şi autoturismele de teren din producţie internă

30

30

36

8. Tractoare înmatriculate

18

18

22

VEHICULE CU CAPACITATE CILINDRICA
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica

Lei/200 cm3

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm 3

2-4

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3

4-6

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

50-150 lei/an

(2) În cazul unui ataş, taxa asupra mijloacelor de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele,
motoretele şi scuterele respective.
(3) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare
de 12 tone*, taxa pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv
în operaţiunile de transport
intern

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv
în operaţiunile de transport
intern şi internaţional

Vehicule cu
sistem de
pneumatică
sau un
echivalent

Vehicule cu
sistem de
pneumatică
sau un
echivalent

28

Vehicule cu
alt sistem de
suspensie

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie
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recunoscut

recunoscut

X

X

X

X

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu
mai mult de 13 tone

0

102

0

127

2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu
mai mult de 14 tone

102

282

127

352

3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu
mai mult de 15 tone

282

396

352

495

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai
mult de 18 tone

396

897

495

1121

1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu
mai mult de 17 tone

102

177

127

221

2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu
mai mult de 19 tone

177

364

221

454

3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu
mai mult de 21 tone

364

472

454

589

4. Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu
mai mult de 23 tone

472

727

589

908

5. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu
mai mult de 25 tone

727

1129

908

1412

6. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu
mai mult de 26 tone

727

1129

908

1412

1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu
mai mult de 25 tone

472

478

589

598

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu
mai mult de 27 tone

478

747

598

933

3. Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu
mai mult de 29 tone

747

1185

933

1481

4.Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu
mai mult de 31 tone

1185

1758

1481

2197

5. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu
mai mult de 32 tone

1185

1758

1481

2197

I. Vehicule cu două axe

II. Vehicule cu trei axe

III. Vehicule cu patru axe

* Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia
Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi
recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1
octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

(4) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, taxa asupra
mijloacelor de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
29
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Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de
transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile de
transport intern şi internaţional

Vehicule cu
sistem de
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
sistem de
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar
nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar
nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar
nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar
nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar
nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar
nu mai mult de 23 tone

246

318

307

397

7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar
nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
nu mai mult de 28 tone

573

1005

716

1256

1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar
nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar
nu mai mult de 28 tone

377

553

471

692

4.Masa nu mai puţin de 28 tone, dar
nu mai mult de 29 tone

553

668

692

835

5.Masa nu mai puţin de 29 tone, dar
nu mai mult de 31 tone

668

1097

835

1371

6.Masa nu mai puţin de 31 tone, dar
nu mai mult de 33 tone

1097

1522

1371

1902

Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată

I. Vehicule cu 2+1 axe

II. Vehicule cu 2+2 axe

30
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7.Masa nu mai puţin de 33 tone, dar
nu mai mult de 36 tone

1522

2311

1902

2888

8.Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone

1522

2311

1902

2888

1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone

1211

1686

1514

2107

2.Masa nu mai puţin de 38 tone, dar
nu mai puţin de 40 tone

1686

2291

2107

2863

1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone

1070

1486

1338

1857

2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar
nu mai mult de 40 tone

1486

2055

1857

2569

3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar
nu mai mult de 44 tone

2055

3040

2569

3800

1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone

609

737

761

921

2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar
nu mai mult de 40 tone

737

1100

921

1375

3.Masa nu mai puţin de 40 tone, dar
nu mai mult de 44 tone

1100

1751

1375

2189

III. Vehicule cu 2+3 axe

IV. Vehicule cu 3+2 axe

V. Vehicule cu 3+3 axe

*) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia
Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi
aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în
JurnalulOficial al Comunităţilor Europene.

(5) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin.(4), taxa asupra mijloacelor de transport este egală cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
Nivelurile
impozabile
aprobate pentru
anul 2009 (în lei)

Niveluri aprobate prin
H.G. nr.1309/2012

Niveluri indexate

a. Până la 1 tonă inclusiv

8

8

10

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult
de 3 tone

29

29

35

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult
de 5 tone

45

44

54

d. Peste 5 tone

55

55

66

Masa totală maximă autorizată

31

Propunere pentru anul 2014 (în lei)
cu 20 %
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(6) În cazul mijloacelor de transport pe apă, taxa asupra mijloacelor de transport este egală cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

-lei-

Mijlocul de transport pe apă

Nivelurile impozabile
aprobate pentru anul
2009

Propunere pentru anul 2014
Niveluri aprobate
prin H.G.
nr.1309/2012

Niveluri indexate
cu 16 %

1. Luntre, bărci fără motor, scutere de
apă, folosite ptr. pescuit uz şi uz personal

18

18

22

2. Bărci fără motor, folosite în alte
scopuri

48

48

58

3. Bărci cu motor

180

181

216

între 0 şi 964

între 0 şi 964

180

181

216

6. Remorchere şi împingătoare:

x

x

x

a) Până la 500 CP inclusiv

480

482

576

b) Peste 500 CP şi până la 2.000 CP
inclusiv

780

783

936

c) Peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP
inclusiv

1200

1205

1440

1920

1928

2304

156

157

187

x

x

x

a) Cu capacitatea de încărcare până la
1.500 tone inclusiv

156

157

187

b) Cu capacitatea de încărcare de peste
1.500 tone şi până la 3000 tone inclusiv

240

241

288

c) Cu capacitatea de încărcare de peste
3.000 tone

420

422

504

4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă

d) Peste 4.000 CP
7. Vapoare – pt. fiecare 1.000 tdw sau
fracţiune din acesta
9. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

(7) În cazul mijloacelor de transport care au fost înregistrate anterior în state membre ale Uniunii
Europene şi care trebuie înmatriculate în România, data înscrierii în evidenţele fiscale în vedera
impunerii este data înscrisă pe cartea de identitate care atestă ieşirea din parcul auto al statului
respectiv, sub rezerva prezentării oricăror documente existente care să ateste înregistrarea anterioară în
ţara respectivă.
3.2. Scutiri şi facilităţi
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap
locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
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b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu
domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport
public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei
localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
e) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice;
f) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta
instituţii de culturănaţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi
cultural;
g) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) veteranii şi văduvele de razboi şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
j) 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;
k) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum
urmează:
1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
2. a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
3. a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
4. a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
6. este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a
recăsătorit;
l) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase
definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă
pentru infracţiuni politice;
2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau
pentru cercetări de către organele de represiune;
3. a fost internată în spitale de psihiatrie;
4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
5. a fost strămutată într-o altă localitate;
m) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei,
internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă
ulterior nu s-a recăsătorit;
n) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea
din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
o) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de
supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie,
deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a
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convieţuit cu victima până la decesul acesteia;
p) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
q) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august
1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după
încheierea armistiţiului.
r) persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din
rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă
a regimului comunist, conform O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în
rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive
politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri
administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu
arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu
modificări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
s) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art.4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de
eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989
nr.341/2004, beneficiază de scutirea de taxa aferentă aferentă unui singur autoturism tip
hycomat sau a unui mototriciclu, respectiv persoanele care au calitatea de:
• Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din
decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;
• Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca urmare
a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;
• Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25
decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit
şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar
comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar
şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni
dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;
• urmaş de erou-martir - soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii
acestuia.
(2) În cazul unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin.(1) lit.k)s), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.
(3) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin.(1) lit.k)-s).
(4) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1)-(3) se aplică unei persoane începând cu prima
zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
4. Obligaţii
4.1. Depunerea declaraţiilor
(1) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul are
obligaţia de a depune la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a
carei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită o
declaraţie fiscală insotita de următoarele acte (original si copie):
 în cazul dobândirii unui mijloc de transport:
a) actul de identitate al proprietarului sau certificatul de înmatriculare al societăţii, în cazul
persoanleor juridice;
b) fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
c) cartea de identitate a vehicului;
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d) factura şi/sau actul prin care a fost dobândit mijlocul de transport;
e) certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al
dreptului de proprietate;
 în cazul mijloacelor de transport ce fac obiectul unui contract de leasing:
a) contractul de leasing;
b) procesul verbal de predare-primire a mijlocului de transport;
c) cartea de identitate a mijlocului de transport dupa caz;
d) actul de identitate al utilizatorului, sau certificatul de înmatriculare al societăţii, în cazul
persoanelor juridice;
 În caz transferului mijlocului de transport în altă localitate se vor depune:
a) cerere de transfer;
b) actul de identitate al proprietarului;
 în cazul schimbării sediului social/punctului de lucru în altă localitate, persoanele juridice vor
depune:
a) cerere de transfer;
b) actele de schimbare a sediului social/punctului de lucru;
 în cazul înstrăinării/radierii mijlocului de transport se vor depune:
a) actul de înstrăinare (factură sau contract de vânzare cumpărare)/certificatul de radiere
pentru mijloacele de transport înstrăinate înainte de 2003;
b) certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al
dreptului de proprietate
(2) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să depună declaraţii, chiar dacă, potrivit prevederilor
prezentei hotărâri, pentru acestea nu datorează impozitul pe mijloacele de transport sau sunt scutite de
la plata acestui impozit.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul
în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este
datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la
impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru
fiecare mijloc de transport, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să
depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în
termen de 30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de transport rutier internaţional.
(4) Actele de transfer al dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să fie însoţite
de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află
înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a
tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În
certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va
menţiona cuantumul creanţelor aflate în litigiu.
(5) Înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor alin.(4) conduce la nulitatea
actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la
instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului
fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa
Persoanelor în vederea rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto.
(6) Mijloacele de transport noi, care nu au fost înmatriculate niciodată, înregistrate ca marfă în
contabilitatea producătorilor sau dealerilor nu intră sub incidenţa prevederilor alin.(4) şi (5).
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(7) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa asupra
mijlocului de transport se datorează de locatar.
(8) În cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat până
la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană
juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, până
la data de 31.01.2007, însoţită de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing
financiar încheiate după data de 01.01.2007, locatarul are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale competente, însoţită de o
copie a contractului de leasing, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing.
(9) Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte
prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.
(10) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa asupra
mijloacelor de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care
mijlocul de transport a fost dobândit.
(11) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este
radiat din evidenţa fiscală a Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Tuzla,
taxa pe mijloacele de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi
a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.
(12) În cazurile prevăzute la alin. (10) sau (11), taxa pe mijloacele de transport se recalculează pentru
a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
4.2. Plata taxei
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale
unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
(2) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
(3) În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua
lucrătoare imediat următoare.
(4) Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale
guvernului.
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care
impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se
referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
(6) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a
mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data
solicitării, taxa datorată pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se
înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
(7) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului
fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să achite integral
taxa asupra mijloacelor de transport până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1
decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de
întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
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(8) Pentru plata cu anticipaţie a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an de
către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o
BONIFICAŢIE de __% (până la 10%).

5. Sancţiuni
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere;
b) nedepunerea declaraţiilor, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere;
c) nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea mijloacelor de
transport, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a
situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă
fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după
caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale,
serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine
informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la
persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi
depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amenzi al căror nivel este prevăzut în Anexa
nr.13.
(3) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula majorări de întârziere în
cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, calculate din ziua următoare termenului de scadenţă, până la data
încasării debitului, inclusiv.
(4) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat
următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia
inclusiv.
(5) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de
impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de întârziere pentru
suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la
data stingerii acesteia inclusiv.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), majorările de întârziere se datorează după cum urmează:
a) pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită, până la data întocmirii
procesului-verbal de distribuire inclusiv;
b) pentru impozitele, taxele şi contribuţiile debitorului declarat insolvabil, până la data încheierii
procesului-verbal de constatare a insolvabilităţii, inclusiv.
(8) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale născute anterior
sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii procedurii insolvenţei.
(9) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către Compartimentul Impozite
şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Tuzla.
(10) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal
ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
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TAXE PENTRU ELIBERAREA CERITFICATELOR, AVIZELOR SI
AUTORIZATIILOR
I. CERTIFICATE DE URBANISM, AUTORIZATII DE CONSTRUIRE SI ALTE
AVIZE
______________________
Art267 alin(l) Taxa penlru eliberarea certificatului de urbanism Niveluri aplicabilc in an 2014

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism:
a)pana la 150 mp inclusiv
b)intre 151 si 250 mp inclusiv
c)intre 251 si 500 mp inclusiv
d)intre 501 si 750 mp inclusiv
e)intre 751 si 1000 mp inclusiv
f)peste l000mp

Taxa in lei
6
7
9
12
14
14 +0,01 lei/mp pt fiecare mp care
depaseste lOOO mp

Art267 alin.O) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de
0,5% din valoarea autoriz.a lucrarilor de
construire pt. o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau constructie
anexa la locuinta lei

I
Art.267
alin.(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru
lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei
constructii,care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire

3% din valoarea autoriz.a lucrarilor de
organizare santier

Art.267 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de
tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri

2%din valoarea autoriz. a lucrarilor de
constructie

Art.267 alin.(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru
chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile
publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj a
firmelor si reclamelor lei/mp

8 1ei/mp

Art.267 alin.(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 1% din valoarea autoriz. A lucrarilor
orice alta constructie decat cele prevazute la alt alineat
de constructie
Art.267 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare,totala 0,1% din valoarea impozabila a
constructie
sau partiala a unei constructii
Art.267 alin.(lO) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism 30% din cuantumul taxe pt. Eliberarea
certif. Sau autorizatiei initiale
sau a unei autorizatii de construire
Art.267 alin(ll) Taxa pt eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de 13lei, inclusiv, pentru fiecare racord
racorduri si bransamente la retele publice de apa,canalizare,gaze,
termice, energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu lei/racord

Art.267alin.(12) Taxa pt aviz. Certificatului de urbanism de catre
comisia de urbanism si
------------- > ------------------------------------------------------------------------

15 lei, inclusiv

I
amenajarea teritoriului
de catre primari ori structurile de specialitate ale

Cons.judetean
Taxa pentru procesul verbal: receptie finala de lucrari construire

100 lei

Taxa adeverinta stadiu fizic al lucrarii

100 lei

Acord folosire domeniul public (lucrari bransare apa, lumina,
canalizare)

50 1ei

Taxa inregistrare contract arenda

20 1ei/contract

Taxa reziliere contract arenda

4 lei/contract

Taxa viza trimestriala certificate producator

lO lei

Art.267 alin.(13) Taxa pt eliberarea certificatului de nomenclatura
stradala si adresa

10 lei

*Taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism, autorizatiilor de constructie si alte avize asemanatoare se
stabilesc si se urmaresc de catre compartimentul urbanism se achita anticipat eliberarii.

Art.268 alinI(1) Taxa pt eliberarea autorizatiilor de functionare
pt activitati economice si viza anuala a acestora
Certificat de oportunitate
Activitati prestari servicii (nealimentare) :
- spatii intre 0- 50 m
- Spatii intre 51- 100 m
-spatii intre 101- 200 m
-spatii peste 200 m
Activitati prestari servicii (alimentare) :
- spatii intre 0- 50 m
- Spatii intre 51- 100 m
-spatii intre 101- 200 m
-spatii peste 200 m
Activitati de productie:
spatii intre 0- 50 m
- Spatii intre 51- 100 m
-spatii intre 101- 200 m
-spatii peste 200 m
Activitati de comert cu materiale de constructii si material lemnos

100 lei
250 lei
400 lei
500 lei
600 lei
100 lei
200 lei
300 lei
500 lei
800 lei
1000 lei
1200 lei
1500 lei
2000 lei

pentru foc
Sali de internet si Sali de jocuri de noroc

500 lei

Activitati de alimentatie publica( baruri, cafenele, restaurante, patiserii,

500 lei

fast-food)
Vanzari carburanti pentru autovehicule

5000 lei

Vanzare gaz pentru autovehicule

2000 lei

Activitati colectare deseuri nepericuloase, feroase, neferoase
Taxa program functionare agenti economici

1000 lei
20 lei

Art.268 alin.(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
I
pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea copii,pt. fiecare
mp sau fractiune

32 lei, pt fiecare mp sau
fractiune de mp
80 1ei

Art.268 alin.(4)Taxa pentru eliberarea certificatului de
producator
Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului “Cerere pentru
deschiderea procedurii succesorale” (Anexa 23)

20 lei

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului “ Sesizare
pentru deschiderea procedurii succesorale” (Anexa 24)

20 lei

• Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea de activitati economice:
- este anuala si se achita integral, anticipat eliberarii, indiferent de perioada ramasa pana la finele anului fiscal respectiv;
- nu se restituie chiar daca autorizatia de functionare a fost anulata sau suspendata;
- in cazul pierderii sau degradarii eliberarea unei noi autorizatii presupune achitarea prealabila a taxei;
- pentru efectuarea de modificari sau completari la cererea titularului nu se percepe taxa;
•
•

•
•

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea de activitati economice se stabileste si urmareste de care funtionarul public ce are ca sarcini de
serviciu eliberarea autorizatiilor respective;
Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de funtionare se incaseaza pentru autorizatiile sanitare de functionare eliberate de Directia de Sanatate
Publica potrivit Legii 100/198; taxa este anuala, se plateste anticipat si nu se restituie in cazul in care autorizatia a fost retrasa temporar sau definitiv. Se
urmareste si incaseaza de catre S.P.I.T.
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice se achita integral, anticipat eliberarii copiilor .Se stabileste si urmareste de fiecare compartiment ce
elibereaza astfel de copii.
Taxa pentru eliberarea certificatului de producator se achita anticipat eliberarii si nu se restituie daca certificatul a fost anulat. Se stabileste si urmareste
de catre functionarul ce are ca sarcina de serviciu eliberarea certificatului.
Taxa prevazuta la alin.(5) se datoreaza de catre comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitati lor din economia nationala
aprobata prin HG nr.656/1997, in clasa 5530 - restaurante si 5540 - baruri.Se achita integral, anticipat eliberarii indiferent de perioada ramasa pana la
finele anului fiscal respectiv.

►

I

ANEXA NR.V LA HCL NR.132/2013
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

•
•
•

TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMA SI PUBLICITATE
* Se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate prevazute in
contract, exclusiv TVA
* Cota taxei este de 3%
* Termen de plata: conf. contractului
TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI
Niveluri pentru 2014 lei/mp/sau
PUBLICITATE Art.271 alin (2)
fractiune
32
-in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitate economica
23
-in cazul oricarui alt panou,afisaj sau structura de afisaj pentru
reclama si publicitate
-in cazul firmelor luminoase
14
Taxa se calculeaza anual prin inmultirea numarului de mp sau a fractiunii de mp a suprafetci afisajului cu
suma din tabel. Se recaiculeaza pcntru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an
calendaristic in care se aliseaza;
Persoanele care datoreaza taxa au obligatia sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 zile de la data
amplasarii panoului;
Termen de plata: anual, anticipat sau trimestrial, in functie de perioada pentru care se datoreaza.

ANEXA NR. VI LA HCL NR. 132/2013
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
• ImpozituI se datoreaza de orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta
activitate distractiva;
• Cote de impozit:
- 2% in cazul unui spectacol de teatru (piesa de teatru, balet,opera,opereta, concert filarmonic spectacol de circ,
prezentarea unui film la cinematograf, competitie sportiva);
- 5%in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate mai sus;
• Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotelor de mai sus asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor
sau biletelor de intrare;
• Contribuabilii care organizeaza astfel de manifestari pe raza comunei au obligatia sa inregistreze la SPIT
abonamentele si biletele de intrare.
In cazul Videotecilor si discotecilor impozitul se stabilcste pentru fiecare zi de manifestare artistica prin inmultirea
numarului de metri patrati ai suprafetei incintei cu suma stabilita in tabelul de mai jos si coeficientul de corectie
privind rangul localitatii.
2013
a)in cazul videotecilor
b)in cazul discotecilor

2
3

Persoanelc care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de a depune o dcclaratie privind spectacolele
programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pana la data de 15 ale lunii precedente celei
in care sunt programate spectacolele respective;
• Terrncn de plata . pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celci in care se realizeaza venitul.

ANEXA NR. VII LA HCL NR. 132/2013

TAXA HOTELIERA
Taxa hoteliera se instituie pentru sederea intr-o unitate de cazare aflata pe
teritoriul administrativ al comunei;
Se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, este in procent de 1 %
care se aplica la tariful de cazare;
Taxa se incaseaza de catre persoanele juridice care realizeaza cazarea,
odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate;
Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa colectata, la bugetul local,
lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta.

ANEXA NR.VIII LA HCL NR. 132/2013

TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU
LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificarile
si completarile ulterioare
ANEXA – LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NR.
EXTRAS DIN NORMA JURIDICA
-leiTaxa pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor
cetatenesti, Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Notarii Publici, precum si pentru alte servicii
prestate de unele institutii publice
Eliberarea de catre organele administrafiei _publice_centrale si locale,
de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in
exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii
2
de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin
care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care
se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

2

Eliberarea certificatului de producator

3

Ehberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal

X

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

2
2
X

4

5

6

Punct abrogat prin art. 80 lit. j)
din Ordonanta Guvemului
nr.36/2002 privind impozitele si
taxele locale

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de
animal, in bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala

2
5
Punct abrogat prin art. 1, pct. 144
din Legea nr. 174/2004 pentru
aprobarea Ordonantei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de
procedura
2

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale
folosite injustice
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

a

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului

15

9

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

2

10

Transcrierca, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila

60

11

Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila

60

L

x

>

12 Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse

60

sau deteriorate se aplica Legea nr.479/2002 si OG 2/2002.
13 Taxa cautare acte in arhiva
14

Taxa eliberare copii arhiva

15

Pentru eliberarea certificatelor fiscale pentru anul 2014 se va plati:
a)
pers
fizice
b)
pers
juridica

16 Taxa urgenta eliberare Certificat de Atestare Fiscala in ziua depunerii cererii

a)
b)

pers
pers.

fizice
Juridice

10
8 1ei/pagina
lOlei
25 lei
60 1ei
125 lei

17 Taxa eliberat adeverinta: pers. fizice/juridice (regim normal)

10/ 25 1ei

18 Taxa ocuparea domeniului public (comert)

2O lei/zi

19 Taxa oficiere casatorie preferential sambata, duminica(zile nelucratoare)

150 lei

20 Taxa eliberat adeverinta: pers. fizice/juridice (regim urgenta)

20/50 lei

21 Taxa desfacere casatorie

500 lei

Taxe pentru eliberarea titlurilor dc proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
1 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere

15

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi
autorizare de circulaţie pentru probe

x

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
x
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv

60

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg,
inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv

Abrogat prin
O.U.G.
nr.70/2009

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar

10

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

414

ANEXA NR. IX LA HCL NR.132/2013

TAXE SPECIALE
l.TAXA PAZA si GUNOI
Pentru anul 2014 se stabileste o taxa de salubrizare in cuantum de 120 lei/ an/ gospodarie si
taxa paza in cuantum de 40 de lei. Taxa se datoreaza de toate persoanele fizice ce detin proprietati
in comuna Tuzla, pe fiecare gospodarie in parte.
Pentru proprietarii care locuiesc la alta adresa, in alt oras sau in strainatate, se stabileste o taxa de paza de
50 lei/an. In acest caz proprietarii sunt obligati sa ateste faptul ca imobilul este nelocuit prin prezentarea
documentelor de identitate sau de rezidenta si a altor documente care sa ateste acest fapt.
Taxa pentru igenizarea domeniului public (deratizare) – 10 lei/ gospodarie/an
Taxa pentru situatii de urgenta 1 leu/gospodarie/an
Scutirea de la plata taxei de paza ptr. pers.fizice sc acorda in urmatoarele conditii:

Vor fi scutite personele fizice de plata impozitului pe :
- cladiri ,teren intravilan aferent cladirii,mijloace de transport cu capacitate cilindrica pana la 2000 cmc,
pentru urmatorii contribuabili :
-veteranii si vaduvele de razboi care nu s-au casatorit ;
- persoanele fizice prevazute la art.1 ale Decretului .nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 si deportatii
politici cfm.Legii 189/2000 ;
-persoanele cu handicap grav sau accentuat ;
-persoanele prevazute la art.3 ali.1 lit.b,art.4 alin1 din Legea recunostintei fata de eroii martiri si
luptatorii care au contribuit la Victoria revolutiei romane din decembrie 1989 ;
Taxa de paza pentru anul 2014 va avea aceleasi valori ca in 2013, astfel :
- pentru persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Tuzla care detin proprietati
(imobile cu cladire) in localitatea Tuzla, taxa este de 40/lei/an/cladire, fara majorari, exceptiei vor face
batranii peste 60 ani, care vor face scutiti ;
- pentru persoanele fizice care detin proprietati (imobile cu cladire) in localitatea
Tuzla si nu au domiciliul sau resedinta pe raza comunei Tuzla taxa este de 50/lei/an/cladire, fara majorari,
exceptiei vor face batranii peste 60 ani, care vor face scutiti.
Vor fi scutiti pentru taxa pazei :
-veteranii si vaduvele de razboi care nu s-au casatorit ;

- persoanele fizice prevazute la art.1 ale Decretului .nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 si deportatii
politici cfm.Legii 189/2000 ;
-persoanele cu handicap grav sau accentuat ;
-persoanele prevazute la art.3 ali.1 lit.b,art.4 alin1 din Legea recunostintei fata de eroii martiri si
luptatorii care au contribuit la Victoria revolutiei romane din decembrie 1989 ;
-persoane active in MAI si ISU, Politia Locala Tuzla, paznicii comunali, MAPN(cu specific de paza).
Scutirea de la plata impozitelor de mai sus enumerate se aplica doar persoanelor fizice care au domiciliul
in comuna Tuzla.

Persoane juridice agentii economici, asociatii familiale/persoane fizice autorizate, societati comerciale:
Taxa paza si Taxa gunoi se achita distinct atat pentru sediul cat si pentru punctul de lucru de catre toate
persoanele juridice agenti economici, asociatii familiale/persoane fizice autorizate, societati comerciale care
au sediul si/sau punctul de lucru, in parte in Comuna Tuzla, si/sau detin cladiri sau terenuri dar si au
inregistrate aceste bunuri inregistrate in evident contabila ale acestora in urmatoarele conditii:
- daca in acelasi imobil se afla atat sediul sau punctul de lucru;
- daca in acelasi imobil se afla mai multe sedii sau puncte de lucru in cazul unui singur contribuabil dar cu
obiecte de activitate diferite;
- daca in acelasi imobil se afla mai multi contribuabili care au unul sau mai multe sedii sau puncte de lucru;
- daca un contribuabil are mai multe sedii sau mai multe puncte de lucru cu adrese diferite;
- daca in cadrul aceluiasi imobil se afla atat proprietarul imobilului persoana fizica precum una sau mai multe
sedii sau puncte de lucru in parte, pentru unul sau mai multe persoane juridice agenti economici, asociatii
familiale/persoane fizice autorizate, societati comerciale;
Scutirea de la plata taxei de paza si taxa de gunoi se acorda in urmatoarele conditii:
- daca contribuabilul persoana juridica, agenti economici, asociatii familiale/persoane fizice autorizate,
societati comerciale solicita cu adresa oficiala in scris la Primaria Comuna Tuzla si depune certificatul de
inregistrare sau incheierea data de catre Registru Comerfului precum ca activilatea de la sediul si/sau punctul
de lucru a fost inchis, suspendata si/sau este radiata, lichidata.
SOCIETATILE COMERCIALE:
TAXA PAZA – 400 LEI/AN
TAXA GUNOI – 600 LEI/AN

ANEXA NR. X LA HCL nr. 132/2013
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZELOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art.294 alin.(3) lit.a)

-depunerea peste termen a declaratiilor -pana la 30 zile intarziere-avertisment -intre 30 zile si 60 zile - 70 lei intre 61 zile si 3 luni - 100 lei -intre 3 luni si 6 luni - 1 5 0 lei -peste 6
de impunere
luni intarziere -279 lei

-nedepunerea declaratiilor de impunere -pana la 6 luni intarziere - 279 lei -de la 6 luni la 1 an - 450 lei -peste
1 an intarziere - 696 lei
Art.294 alin.(3) lit.b)- d) Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar pentru cele de la
lit.b)-d) cu amenda de la 279 de lei la 696 de lei

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
In cazul pers. juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin.3 si 4 sunt :
- Contraventiile prevazute la alin.2 lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 1114 lei, iar cele de la
lit.b)-d cu amenda de la 1114 lei la 2785 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tipanrea,inregistrare, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz a
abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 1277 lei la 6325 lei.

Depunerea
peste termenul (30 de zile) a declaratiilor de impunere va sanctionata cu amenda conform art294 Legea nr.571/2003, privind
C.Fiscal Nedepunerea in termen de (30 de zile) a declaratiilor do impunere, nerespectarea prevederilor legale, similar pentru persoane fizice alin b) amenda conform art.294
Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal.
Contraventii pentru incalcarea normelor tehnice, similar persoane fizice alin c), amenzi conform art.294 Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal Societatile comerciale si
Asociatii familiale/persoane fizice autorizate care cu rea credinta nu achita taxa de gunoi si taxa de paza vor fi sancfionate distinct cu amenda de 2000 lei, atat pentru sediu cat si
pentru punctul de lucru.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirca, inregistrarea, vanzarea, evident si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1277 lei la 63251ei.
a) pentru depunerea peste termen (30 de zile) a declaratiilor de impunere se percepe o amenda cuprinsa intre 50-200 lei;
b) pentru nedepunerea peste termen (30 de zile) a declaratiilor de impunere, nerespectarea prevederilor legale privind instrainarea sau radierea bununlor impozabile,
Comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate si refuzul de a furniza documcntele sau actele solicitate amenda va fi cuprinsa intre 200-500 lei;

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SANDU RAUL

SECRETAR,
BORCAN ALINA

