JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA COPĂLĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÎRE
privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014

Consiliul local al comunei Copălău, judeţul Botoşani,
analizînd raportul de specialitate şi expunerea de motive la proiectul de hotărîre privind
impozitele şi taxele locale pe anul 2014,
avînd în vedere Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, privind
avizarea favorabilă a proiectului de hotărîre,
văzînd adresa Instituţiei Prefectului judeţului Botoşasni nr. 362 din 10 ianuarie 2012
prin care ne solicită stabilirea impozitelor şi taxelor locale oentru anul 2013,
în baza prevederilor HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , ale Ordonanţei Guvernului României nr.
1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor localeale
art. 292, art 294 al. 7 si al art 295 al 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 222, al. 1
din Normele metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Hotărîrea Guvernului României nr.
44/2004, modificată prin Hotărîrea Guvernului României nr. 1861/2006, a Hotărîrii Guvernului
României nr. 797/2005 , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, Legea nr. 343/2006
pentru modificarea şi completarea Codului fiscal,Ordonanta de urgenta nr. 125/2011 pentru
modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 9/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
văzînd prevederile Legii nr. 351/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului naţional
– Secţiunea IV, “Reţeaua de localităţi”, ale art. 36, alin. 4, lit. “c” din legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
în temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată în anul 2007

h o t ă r ă ş t e:
Art. 1: Cu data de 1 ianuarie 2014 se stabilesc următoarele impozite şi taxe locale:
I. Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice şi juridice
1.Pentru persoanele fizice, impozitul pe clădiri se calculează în procent de 0,1% din
valoarea impozabilă, conform art. 251, alin. 3 din Codul fiscal, , astfel:

Valorile impozabile /mp de suprafaţă construită
desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinînd persoanelor fizice
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
Felul clădirilor şi al altor
canalizare, electrice
canalizare, electrice
construcţii impozabile
şi încălzire (condiţii
şi încălzire
cumulative)
0
1
2
CLĂDIRI
X
X
a) cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă
935
555
arsă, piatră naturală sau din alte materiale
b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălături, paiantă
254
159
şi alte materiale asemănătoare
CONSTRUCŢII ANEXE SITUATE ÎN AFARA
X
X
CORPULUI PRINCIPAL AL CLĂDIRII
a) cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă
159
143
arsă, piatră naturală sau din alte materiale asemănătoare
b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălături, paiantă
95
63
etc.
2. Pentru persoanele juridice şi alţi contribuabili, alţii decît persoane fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote, astfel:
- 0,75% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acesteia
- 5% asupra valorii de inventar a clădirii, pînă la data primei reevaluări, sau în cazul în
care nu s-a făcut nici o evaluare, conform art. 253, alin. 2 din Codul fiscal.
II. Impozite şi taxe pe teren
Impozitul pe teren pentru persoanele fizice şi juridice, se stabileşte anual pentru
intravilan, categoria curţi – construcţii, conform art. 258, alin. 6 din Codul fiscal, astfel:
IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
ZONA
Nivelurile impozitului pe ranguri de localităţi
- lei/mp Rangul IV
Rangul V
A
889
711
B
711
534
C
534
355
D
348
178
Impozitul pe teren pentru persoanele
intravilan, alte categorii de terenuri, astfel:
Nr
Categoria de folosinţă
crt
1 Arabil
2 Păşuni
3 Fîneţe
4 Vii
5 Livezi
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie
6
forestieră
7 Terenuri cu ape

fizice şi juridice, se stabileşte anual pentru
A

B

C

D

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

28

21

19

15

15

13

8

0

Pentru terenurile din intravilan se stabilesc zonele A, B şi C, corespunzătoare zonelor I,
II şi respectiv III a terenurilor din extravilan, cu rangurile prevăzute de lege, pe localităţi şi străzi,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărîre.
Pentru terenurile amplasate în extravilan, se stabileşte pe o singură zonă de calitate,
respectiv zona D, la care se aplică coeficientul de corecţie de 0,90, astfel:
Nr.
Categoria de folosinţă
lei/ha
crt.
1
Teren cu construcţii
22
2
Arabil
42
3
Păşune
20
4
Fîneaţă
20
5
Vie pe rod
48
6
Livadă pe rod
48
7
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
8
8
Teren cu ape, altul decît cel cu amenajări piscicole
1
9
Teren cu amenajări piscicole
26
III. Taxa pentru mijoacele de transport persoane fizice şi juridice.
Taxa pentru mijoacele de transport persoane fizice şi juridice, se calculează în funcţie
de capacitatea cilindrică a acestora, conform art. 263, alin. 2, astfel:
Suma în lei pentru fiecare
grupă de 200 cmc sau
Tipuri de autovehicole
fracţiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate
8
cilindrică pînă 1600 cmc inclusiv
2. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 – 2000 cmc.
18
3. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 – 2600 cmc.
72
4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 – 3000 cmc.
144
5. Autoturisme cu capacitate cilindrică peste 3000 cmc.
290
6. Autobuze, autocare, microbuze
24
7. Alte autovehicole cu masa totală maxim autorizată de pînă la 12
30
tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţia internă
8. Tractoare înmatriculate
18
Pînă la 1 t
9
Între 1 t – 3 t
34
remorci
Între 3 t – 5 t
52
Peste 5 t
64
VEHICOLE INREGISTRATE
Vehicole cu capacitatea cilindrica;
Vehicole inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica de 4800cmc
Vehicole inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare de 4800cmc
Vehicole fara capacitate cilindrica evidentiata

LEI/200 CMC
3
5
50

Autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone:
Impozitul,în lei,pentru vehicolele angajate
exclusiv în operatiuni de transport intern
Vehicule cu sistem de
Suspensie pneumatică
sau
echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

1 Masă de cel putin de 12 t dar mai mica de 13 t
2.Masă de cel putin de 13 t dar mai mica de 14 t
3.Masă de cel putin de 14 t dar mai mica de 15 t
4.Masă de cel putin de 15 t dar mai mica de 18 t

0
133
367

133
367
517

517

1169

5.Masă de cel putin de 18 t

517

1169

Impozitul,în lei,pentru vehicolele angajate
exclusiv în operatiuni de transport intern

1 Masă de cel putin de 15 t dar mai mica de 17 t
2.Masă de cel putin de 17 t dar mai mica de 19 t
3 Masă de cel putin de 19 t dar mai mica de 21 t
4.Masă de cel putin de 21t dar mai mica de 23 t
5.Masă de cel putin de 23t dar mai mica de 25 t
6,Masă de cel putin de 25 t dar mai mica de 26 t
7,Masă de cel putin de 26 t

Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică
sau
echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

Impozitul,în lei,pentru vehicolele angajate
exclusiv în operatiuni de transport intern

1 Masă de cel putin de 23 t dar mai mica de 25 t
2.Masă de cel putin de 25 t dar mai mica de 27 t
3.Masă de cel putin de 27 t dar mai mica de 29 t
4.Masă de cel putin de 29 t dar mai mica de 31 t
5.Masă de cel putin de 31 t dar mai mica de 32 t
6.Masă de cel putin de 32 t

Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică
sau
echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
A. In domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a
instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:
1. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se
solicită
Suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul (mp)
Pînă la 150 mp inclusiv
Între 150 - 250 mp inclusiv

Taxă
- lei 5
6

Între 250 - 500 mp inclusiv
7
Între 500 - 750 mp inclusiv
9
Între 750 - 1000 mp inclusiv
12
Peste 1000 mp
14 lei + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte 1000 mp
2. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţelele publice de apă, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu - 13 lei pentru fiecare
instalaţie;
3. Pentru eliberarea avizului Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului -15 lei;
4. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă - 9 lei.
5. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi economice – 15 lei;
6. Pentru eliberarea certificatului de producător – 50 lei;
7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare – 20 lei.
8. Taxă pentru eliberare autorizaţie desfăşurare activitate alimentaţie publică
(restaurante, baruri) – 155 lei pentru fiecare punct de desfacere.
V. Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
1. Taxă pentru reclamă şi publicitate - 3% din valoarea contractului,
2. Taxă pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea
mijloace publicitare 20 lei/mp;
3. Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii - 23 lei/mp/an sau fracţiune.
VI. Impozitul pe spectacole
1. Pentru videoteci se stabileşte o taxă de 1 leu/mp/zi, conform art. 275, alin. 2 din
Codul fiscal, calculat la suprafaţa incintei în care se desfăşoară activitatea, aplicîndu-se coeficienţii de
corecţie prevăzuţi de Codul fiscal;
2. Pentru discoteci se stabileşte o taxă de 2 lei/mp/zi, conform art. 275, alin. 2 din Codul
fiscal calculat la suprafaţa incintei la care se desfăşoară activitatea, aplicîndu-se coeficienţii de corecţie
prevăzuţi de Codul fiscal;
VII. Alte taxe locale
Taxă pentru plata serviciilor de pază, precum şi procurarea de echipamente de protecţie,
însemne şi mijloace de apărare, necesare bunei executări a serviciului de pază:
- 50 lei pentru fiecare familie;
- 30 lei pentru fiecare familie formată din 2 pensionari;
- 20 lei pentru fiecare familie formată dintr-un singur pensionar;
- 20 lei pentru familiile a căror membri îndeplinesc condiţiile de vîrstă pentru
pensionare, dar nu beneficiază de pensie.
Sunt scutite de la plata pazei proprii familiile fără venituri, persoanele inapte din puncte
de vedere medical, veterani şi văduve de război, persoanele in virsta de 70 ani precum şi personalul
care efectuează serviciul de permanenţă la Primărie (salariaţi ai Primăriei şi consilieri locali)
Taxă salubrizare:
- pentru persoane fizice , taxa de salubrizare se stabileste astfel:
-pentru familii formate din 1-2 persoane
18 lei/persoana/an
-pentru familii formate din 3-5 persoane
15 lei/persoana/an
-pentru familii formate din 6 si peste 6 persoane 10 lei/persoana/an
-pentru persoane juridice – 10 lei/punct desfacere/lună.
Persoanele care au fost impuse la palata pentru serviciul de salubrizare si fac dovada ca
nu locuiesc pe raza comunei(contract de munca in strainatate, declaratie pe propria raspundere etc.)
vor fi scutite la cerere de plata acestui serviciu pentru perioada respectiva.
Pentru familiile care sunt rezidente in strainatate, plata serviciului de salubrizare se va
face doar pentru o singura persoana.
Taxă măsurători teren – 50 lei

VIII. Taxe speciale
1. Taxe xerox:
a) o faţă
- 0,2 lei;
b) două feţe - 0,4 lei.
2. Taxă pentru înregistrarea contractelor de arendare teren agricol - 4 lei.
3. Taxă pentru eliberarea certificatului de constatare a existenţei construcţiilor în
vederea intabulării
- 5 lei.
4. Taxe eliberare acte în regim de urgenţă:
- certificate de stare civilă
- 25 lei;
- adeverinţe şi certificate de orice fel - 2 lei.
5. Taxă comerţ ambulant
- 16 lei;
6. Taxa divorţ
- 500 lei;
Art. 3: Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a
taxei asupra mijloacelor de transport, datorat pe întregul an de către persoane fizice, pînă la data de 31
martie a anului fiscal, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art. 4: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ivanov Ciprian
Subsemnatul Ivanciuc Cătălin, secretar al comunei
Copălăuverificînd proiectul de hotărîre privind impozitele şi
taxele locale pentru anul 2014, constat că acesta îndeplineşte
condiţiile de formă. Motivaţia de fapt reflectă
necesitatea
adoptării hotărîrii iar motivaţia de drept fiind cea prevăzută de
actele normative. Partea dispozitivă nominalizează corect
obiectivele termenele şi răspunderile personale.
Avizez favorabil proiectul de hotărîre.
SECRETAR,
Ivanciuc Cătălin
22 aprilie 2013

Copălău, 22 aprilie 2014

