ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

rfW

H O T A R A R E A nr. 51
din ITdecembrie 2008

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pe anul2009

Consiliul Local al comunei Rastolita, judetul Mures, intrunit in sedinta ordinara de lucru,
in data de 17.12.2008,
Luand in discutie ,,Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009" si vazand avizul favorabil al Comisiei pentru
buget-finante, agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism;
Avand in vedere prevederile art. 2(2) si art. 13 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea IV-a Reteaua de localitati;
In baza prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, a Legii nr.343/2006 pentru
modificarea si completarea Legii 571/2003
Avand in vedere H.G. nr.1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul
fiscal 2007 si O.U.G. nr.155 din 19.12.2007 pentru modificarea alin.(4) si (5) ale art. 263 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
Avand in vedere H.G.nr.l.697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe
mijloacele de transport prevazute la art.263 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale,
actualizata si prevederile art.9alin(3) din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15.11.1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Rastolita nr.33/30.09.2008
privind stabilirea taxei speciale pentru plata paznicilor comunali, emisa in baza art.18 alin(5) din
Legea nr.333/2003-actualizata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;
In temeiul art.36 alin (2) litera b, alin.(4) litera c, art. 45 alin.(2) litera a si art.115 alin.(l)
litera a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, modificata si
completata;

HOTARESTE;
Art. l.Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, se stabilesc nivelurile actualizate pentru
impozite si taxe locale dupa cum urmeaza:

Impozitul pe cladiri pentru persoane fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1%
asupra valorii impozabile a cladirii determinate potrivit art.251,alineat 3, la care se aplica
coeficientul de corectie prevazut la art.251 alineat 5;
Nivelurile aplicabile in
anul fiscal 2008
Tipul cladirii
Valoarea impozabila
- lei/ mp457
1. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, din
caramida arsa, piatra naturala sau alte materiale
asemanatoare
131
2. Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta,
valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare
3. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri,
117
avand pereti din beton, caramida arsa, piatra sau alte
materiale asemanatoare
4. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri,
52
avand peretii din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci,
sipci sau alte materiale asemanatoare
-pentru cladirile care au o vechime de peste 50 ani valoarea impozabila se reduce cu 20 %
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
-pentru cladirile care au o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani, valoarea
impozabila se reduce cu 10 % la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ;
In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 mp,
valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din
acestia
Pentru persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca
locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum
urmeaza:
a) cu 15 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b)cu 50 % pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c)cu 75 % pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100 % pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de
domiciliu, impunerea se va face pe baza declaratiei speciale depusa la contabilitate, impozitul
majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite asa cum
rezulta din documente ;
Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie
si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipate a impozitului pe cladiri datorat pe intregul an de contribuabili
pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 %.

*

Art. 2.1mpozitul pe cladiri pentru persoane juridice (art. 3 alin. 3) din Ordonanta se
calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in
contabilitatea acestora.
Persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri este de 5 % aplicata la
valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, pana la data efectuarii
primei reevaluari;
Nivelul impozitului pe cladiri pentru persoane juridice se majoreaza cu 15%.
Sunt supuse impozitului pe cladiri, in conditiile prezentei hotariri si acele cladiri care au
fost executate fara autorizatie de construire, fara ca acestea sa se considere autorizate.

Art. 3 Pentru determinarea valorilor impozabile a cladirilor pe ranguri de localitati si
zone in cadrul acestora se vor utiliza urmatorii coeficienti de corectie pozitiva:
Rangul
Coeficient de corectie
Zona
Localitatea
A
IV
1,10
Rastolita
1,05
V
A
Andreneasa
V
1,05
A
Borzia
V
1,05
A
Galaoaia
A
V
1,05
lod

Art. 4. Impozitul/ taxa pe teren In suma fixa pe metru patrat se stabileste dupa cum
urmeaza:
In intravilan cu constructii
Rangul
Zona
lei/ha
Localitatea
A
IV
731
Rastolita
A
V
585
Andreneasa
A
V
585
Borzia
A
V
585
Galaoaia
A
V
585
lod
a) In intravilan fara constructii:
Categoria
Zona
lei/ha
A
Arabil
23
Pasuni
A
17
Fanete
A
17
Livezi
44
A
A
Paduri
23
Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si
30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipate a impozitului pe teren, datorat pe intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv se acorda o bonificatie de
10%.
b) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin
inmultirea numarului de hectare ale terenului cu suma corespunzatoare dupa cum urmeaza:
Categoria
Zona
lei/ha
Arabil
A
41
Pasune/Faneata
A
23
Vie
A
46
Livada
A
46
Padure
A
40
Padure in varsta de pana la
20 ani si padure cu rol de
protectie
A
Teren cu amenajari piscicole A
28
Teren cu constructii
A
25
c) Tabelul nominal cuprinzand contribuabilii (persoane fizice si juridice) ce detin padure in
varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie, intocmit de Ocolul Silvic ,,Cerbul
Carpatin" Rastolita, este prevazut in Anexa nr.l care face parte integrants din prezenta
hotarare.

Art.5. Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica, supuse
inmatricularii, care apartin contribuabililor se stabileste in functie de capacitatea motorului,
pentru fiecare 200 cmc sau fractiune de acesta dupa cum urmeaza:
Suma-lei/an/200 cmc
Tipul mi j local u i de transport
l.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv
7
2. Autoturisme cu capacit.cilindrica Tntre 1601cmc si 2000 cmc inclusiv
15
3. Autoturisme cu capacit.cilindrica intre 2001cmc si 2600 cmc inclusiv
30
4. Autoturisme cu capacit.cilindrica Intre 2601cmc si 3000 cmc inclusiv
60
5. Autoturisme cu capacit.cilindrica de peste 3001 cmc
120
6. Autobuze, autocare, microbuze
20
7. Alte autovehicule cu masa maxima autorizata de pana la 12 tone,
precum si autoturismele de teren din productie interna
25
8. Tractoareinmatriculate
15

Pentru remorci, semiremorci si rulote:
a) pana la o tona inclusiv
b) intre 1 si 3 tone inclusiv
c) intre 3 si 5 tone inclusiv
d) peste 5 tone

7
24
37
46

Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai
mare de 12 tone impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare
prevazuta in H.G. nr.1697 /2008, pentru modificarea alin.(4) si (5) ale art.263 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Pentru mijloace de transport pe apa
Impozit -lei/an
f) luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru uz si
agrement personal
15
b) barci fara motor, folosite in alte scopuri
40
c) barci cu motor
150
Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de
31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipate a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul
an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o
bonificatie de 10%.
Art. 6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii
declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, prin aplicarea cotei
de 1 % pentru casele de vacanta, agrement si odihna si 0.5 % pentru casele de locuit Taxa pentru
eliberarea autorizatiei de construire se va regulariza in termen de 15 zile de la data expirarii
autorizatiei , pe baza declaratiei beneficiarului sau in cazul in care valoarea declarata este mai
mica decat valoarea determinate potrivit Anexei nr. 1 din Ordonanta, regularizarea taxei se va
face pe baza valorii astfel calculate.
Art. 7. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism se stabileste in functie de
suprafata:
a) pana la 150 mp inclusiv
2
b) intre 151 si 250 mp inclusiv
4
c) intre 251 si 500 mp inclusiv
5
d) intre 501 si 750 mp inclusiv
5

e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv
f) peste 1.000 mp

6+0,01 lei /mp pentru ce
depaseste suprafata de 1000 mp

Art. 8. Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala, taxa datorata este
de 0.1 % din valoarea impozabila a constructiei.
Art. 9. Pentru prelungirea certificatului de urbanism si a autorizatiilor de construire taxa
este de 30 % din valoarea taxei initiate.
Art. 10. Pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari, taxa este de 6 lei pentru
fiecare mp afectat.
Art. 11. Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la
retele de energie electrica , telefonie taxa datorata este de 9 lei pentru fiecare instalatie sau aviz.
Art. 12. Taxa pentru desfacere produse in piata saptamanala este de 5 lei/zi.
Art. 13. Pentru eliberarea de certificate si adeverinte pe baza evidentelor existente la
Primarie taxa datorata este de 2 lei/act eliberat.
Art. 14. Pentru eliberarea avizului Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului de
catre primari, taxa datorata este de 11 lei.
Art. 15. Pentru eliberarea certificatului de nomenclature* stradala si adresa, respectiv
proces verbal de evidentiere constructii, taxa datorata este de 6 lei.
Art. 16. Pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, detinute de consiliile locale, taxa datorata este de 23 lei.
Art. 17. Pentru vehicule lente, taxa anuala datorata este de 39 lei.
Art. 18. Pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice
in mediul rural, taxa este de 11 lei.
Art. 19. a)Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare taxa este de 14 lei.
b) Pentru eliberarea certificatului de producator taxa este de 20 lei, iar viza trimestriala
de 5 lei.
c) Pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal
taxa este de 1 leu.
d) Pentru certificarea (transcrierea ) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap
de animal, in bilete de proprietate:
pentru animale sub 2 ani taxa este de 1 leu,
pentru animale peste 2 ani taxa este de 3 lei.
Art. 20. Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala taxa este de 4 lei.
Art. 21. a)Pentru transcrierea , la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de
stare civila intocmite de autoritatile straine, taxa este de 1 leu.
b) Pentru eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate, taxa este de 1 leu.
Art. 22. Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit CAEN in clasa 5530restaurante si 5540- baruri, datoreaza bugetului local al comunei in a carui raza administrativ
teritoriala se afla amplasata unitatea o taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita de consiliile locale in suma de
2.000 lei.
Art. 23. Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii, taxa anuala se stabileste la
23 lei/an/mp sau fractiune de mp.
Art. 24. Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea
mijloace publicitare beneficiarii datoreaza o taxa de 17 lei/an/mp sau fractiune de mp.
Art. 25. Taxa hoteliera se calculeza prin aplicarea cotei de 2% la tarifele de cazare
practicate de unitatile de cazare.
Art. 26. Pentru colectarea si depozitarea deseurilor menajere, taxa este dupa cum
urmeaza:
a) 25 lei/familie/an pentru persoanele fizice;
b) 400 lei/an pentru agentii economici.

Art. 27. Se stabileste taxa speciala de 30 lei/an / membru de familie de sex masculin cu
varsta cuprinsa intre 21 pana la 65 ani pentru plata serviciului de paza comunala.
Art. 28. Persoanele fizice veterani de razboi, vaduve nerecasatorite ale veteranilor de
razboi sunt scutite de impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de
transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor. De aceleasj drepturi
beneficiaza si persoanele fizice prevazute la art.l din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu
mcepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate, ori constitute in
prizonieri.
Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea autorizajiilor de
functionare pentru activitati economice nu se aplica pentru persoanele cu handicap grav sau
accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu, iar
scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca
domiciliu de persoanele fizice preYaxtttejtnai sus.
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