ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SURA MARE NR 41/2013
TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE I TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE
ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2014
I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafată construită desfăsurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic
si/sau chimic
B. Clădire cu peretii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic si/sau chimic
D. Clădire-anexă cu peretii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care detine la aceea si adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol si/sau la mansardă, utilizate ca locuintă, în
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care detine la aceea si adresă încăperi
amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansardă, utilizate în alte
scopuri decât cel de locuintă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
1

Valoarea impozabilă
- lei/m2Cu instalatii de apă, canalizare,
Fără instalatii de apă,
electrice si încălzire (conditii
canalizare, electrice sau
cumulative)
încălzire
Nivel an 2014
Nivel an 2014

935

555

254

159

159

143

95

63

75% din suma care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care s-ar aplica
clădirii

Pentru determinarea valorii impozabile pentru comuna Sura Mare si sat Hamba, la nivelurile mentionate in prezenta anexa se
vor aplica urmatorii coeficienti de corectie
Rangul
Zona in cadrul localitatii
SURA MARE
HAMBA
A
IV
V
Coeficienti de corectii
1,10
1,05
În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă
a clădirii. Impozitul calculat prin înmultrea valorii impozabile cu 0,1%, se stabileste la nivel de leu fără subdiviziuni conform legii.
Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmultrea suprafeti construite desfăsurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă
corespunzătoare (lei/mp) Titlului IX din Legea nr. 571/2003 actualizată si H.G. nr. 956/2009. Valoarea impozabilă se ajustează functie de rangul
localitătii si zona în care este amplasată clădirea, prin înmultirea valorii determinate cu coeficientii de corectie următori:
 comuna Sura Mare este amplasata in zona A de rangul IV coeficientul de corectie este 1,10
 satul Hamba este amplasata in zona A de rangul V coeficientul de corectie este 1,05
Suprafata construită desfăsurată se determină prin însumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuintă si suprafetei scărilor si
teraselor neacoperite. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul se reduce cu 0,10.
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafata construită
desfăsurată a clădirii se determină prin înmultirea suprafetei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
Valoarea impozabilă a clădirii se reduce in functie de anul terminării cladirii, cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste
50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintă si cu 10% pentru o vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani, inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintă.
În cazul clădirii utilizate ca locuintă, a cărei suprafată depăseste 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte
5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia.
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct
de vedere fiscal, anul terminării se consideră cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul pe clădiri se majorează astfel: cu 65% pentru
prima clădire în afara celei de domiciliu; cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 300% pentru a treia
clădire si următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
Persoanele fizice care au în proprietate mai multe clădiri au obligatia să depună o declaratie specială la compartimentele de
specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale în raza cărora îsi au domiciliul, precum si la cele în raza cărora sunt situate
celelalte clădiri ale acestora.
Orice persoană care dobânde te, construieste, înstrăinează, extinde, îmbunătăteste, demolează, distruge sau modifică în alt mod
o clădire existentă, are obligatia de a depune o declaratie fiscală la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale în
termen de 30 zile de la momentul în care s-au produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declaratiilor de
impunere, constituie contraventii si se sanctionează cu amendă conform legii.
Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală
prin care să se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plată datorate autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază se află
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înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Atestarea achitării obligatiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de
compartimentul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea
prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
Impozitul pe clădiri se plăteste anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu
anticipatie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie a anului
respectiv, se acordă o bonificatie de 10 %.
Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se plate te integral până la primul termen de plată. În cazul în care
contribuabilul detine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza comunei Sura Mare, suma de 50 lei (RON) se referă la impozitul
pe clădiri cumulat.
Pentru neachitarea la termenul de scadentă a impozitului pe clădiri, se datorează după acest termen majorări de întârziere
calculate pentru fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii
sumei datorate, inclusiv.

II. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE
Tipul clădirii
a) cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, reevaluată,
prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările si completările ulterioare

Nivel Lege nr. 571/2003
privind Codul fiscal,
actualizată

Nivel an 2014

0,25% - 1,50%

1,50%

b) cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii,nereevaluată, prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare:
1. pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referintă ;
2. pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referintă ;
c) cota de impozit pentru clădirile cu destinatie turistică ce nu
functionează în cursul unui an calendaristic

10% - 20%

10%

30% - 40%

35%

minim 5%

5%

Impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare aprobată de Consiliul Local asupra valorii de inventar
a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri se majorează cu procentul de majorare aprobat de Consiliul Local si se stabileste la nivel de leu fără
subdiviziuni conform legii.
Impozitul pe clădiri se plăteste anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Pentru neachitarea la
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termenul de scadentă a impozitului pe clădiri, se datorează după acest termen majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună sau
fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Orice persoana care dobânde te, construieste, demolează, distruge, modifică sau înstrăinează o clădire are obligatia de a depune o
declaratie fiscală la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază de competentă se află clădirea,
în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea
declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctionează cu amendă conform legii.
În cazul unei clădiri care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe clădiri se datorează de către locatar.
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosintă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileste taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe clădiri.
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 obligatia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi
declaratii fiscale în termen de 30 de zile de la data terminării lucrarilor.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane juridice, până la
data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificatie de 5%.
Impozitul anual si taxa anuală pe clădiri datorat/datorate aceluiasi buget local de către contribuabilii persoane juridice, de până
la 50 lei inclusiv se plăteste integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe
clădiri amplasate pe raza aceleasi unităti administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul/taxa pe clădiri cumulat.

III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE
III.1. Impozitul /taxa pe terenurile situate în intravilan (lei /ha )
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III.1.1. Impozitul/taxa pe terenurile destinate constructiilor situate în intravilan (lei /ha ) – art. 258 alin. 2
Nivelurile impozitului/taxei pentru anul 2014
Zona în cadrul localitătii
- lei/ha -

IV
V
SURA MARE
A
889
HAMBA
A
711
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosintă terenuri cu constructii,
impozitul/taxa pe teren se stabile te prin înmultirea suprafetei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută de
lege, pe zone de impozitare iar acest rezultat se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzător rangului localitătii.
III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan, orice altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu constructii - persoane
juridice/persoane fizice – art. 258. alin. 4
Nivelurile impozitului/taxei pentru anul 2014
-lei/haNr.
Categoria de folosintă
crt.
Zona A
SURA MARE
HAMBA
1
Teren arabil
28
28
2
3

Păsune
Fâneată

21
21

21
21

4
5

Vie
Livadă

46
53

46
53

6
7

Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră
Teren cu ape

28
15

28
15

8
9

Drumuri si căi ferate
X
X
Teren neproductiv
X
X
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu
constructii, impozitul/taxa pe teren se stabile te prin înmultirea suprafetei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută de lege, pe zone de impozitare, iar acest rezultat se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzător rangului localitătii,.
Rangul
Zona in cadrul localitatii
SURA MARE
HAMBA
A
IV
V
Coeficienti de corectii
1,10
1,00

III.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan – persoane juridice/persoane fizice – art. 258 alin 6
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Nr.
crt.

1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Nivelurile impozitului/taxei pentru anul 2014
- lei/ha -

Categoria de folosintă

Zona A

Teren cu constructii
Teren arabil
Păsune
Fâneată
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră, cu exceptia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani si pădure cu rol de
protectie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri si căi ferate
Teren neproductiv

SURA MARE
IV
31
50
28
28
56
X
56
X

HAMBA
V
31
50
28
28
56
X
56
X

16

16

X
6
34
X

X
6
34
X

X

X

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabile te prin înmultirea suprafetei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzuta de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosintă, iar rezultatul se înmulteste cu
coeficientul de corectie corespunzător rangului localitătii, respectiv
Rangul
Zona in cadrul localitatii
SURA MARE
HAMBA
A
IV
V
Coeficienti de corectii
1,10
1,05
Impozitul/taxa pe teren se plăteste anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Pentru neachitarea
la termenul de scadentă a impozitului pe teren, se datorează după acest termen majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună sau
fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Orice persoană care dobândeste, modifică folosinta terenului sau înstrăinează un teren are obligatia de a depune o declaratie
fiscală la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază de competentă se află terenul, în
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termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau modificării. Depunerea peste termenul legal de 30 de zile sau nedepunerea
declaratiilor de impunere constituie contraventii si se sanctionează cu amendă conform legii.
Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală
prin care să se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plată datorate autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază se
află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Atestarea achitării obligatiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis
de compartimentul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea
prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
În cazul unui teren care face obiectul contractului de leasing financiar impozitul pe teren se datorează de către locatar.
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ – teritoriale, concesionate, închiriate, date
în administrare ori în folosintă, după caz, persoanelor juridice/persoanelor fizice, se stabile te taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală
a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe teren.
Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate asupra
acestora, precum si schimbarea categoriei de folosintă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaratia făcută.
În cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosintă decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculează conform pct. III.1.2. din prezenta, numai
dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:
- au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
- au înregistrate în evidenta contabilă venituri si cheltuieli din desfăsurarea obiectului de activitate prevăzut la lit.a).
În caz contrar, impozitul pe teren situat în intravilanul unitatii administrativ teritoriale, datorat de contribuabilii persoane
juridice, se calculează conform pct. III.1.1. din prezenta.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie
a anului respectiv, se acordă o bonificatie de 10%, în cazul persoanelor fizice si de 5%, în cazul persoanelor juridice.
Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi buget local de către contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de până la 50
lei inclusiv se plăteste integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe terenuri
amplasate pe raza aceleea si unităti administrative-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

IV. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE
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Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
II
1
1.1
1.2
2

- lei/200 cm3
sau fractiune
din aceasta Nivel an
2014

Mijloace de transport cu tractiune mecanică

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8
18
72
144
290
24
30
18

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
Vehicule inregistrate
Vehicule cu capacitatea cilindrica
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica de 4800 cm
Vehicle inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare de 4800 cm
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

4
6
50

Autovehicule de transport marfa cu masa total autorizata de peste 12 tone
Art 263 alin 4
Nivel an 2014

Numărul axelor si masa totală maximă autorizată

I

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
Impozitul, în lei, pentru
angajate exclusiv în operatiunile
vehiculele angajate în
de transport intern
operatiunile de transport
Vehicule cu sistem de
Vehicule
Vehicule cu sistem de
Vehicule cu alt
suspensie neumatică
cu alt sistem de suspensie pneumatică
sistem de
sau un echivalent
suspensie pentru
sau un echivalent
suspensie pentru
recunoscut
axele motoare
necunoscut
axele motoare

Vehicule cu două axe
1 Masa de cel putin de 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2 Masa de cel putin de 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3
Masa de cel putin de 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel putin de 15 tone, dar mai mică de 18 tone
4

0
133
367
517

8

133
367
517
1169

0
133
367
517

133
367
517
1169

5 Masa de cel putin de 18 tone

517

1169

Vehicule cu trei axe
1 Masa de cel putin de 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2 Masa de cel putin de 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3 Masa de cel putin de 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4 Masa de cel putin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5 Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6 Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7 Masa de cel putin de 26 tone

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

III Vehicule cu patru axe
1 Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3 Masa de cel putin de 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4 Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5 Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6 Masa de cel putin de 32 tone

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

II

517

1169

Art. 263 alin. (5)
Combinatii de autovehicule (autovehicul articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de
12 tone
Nivel an 2014

Numărul axelor si masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operatiunile
de transport intern
Vehicule
cu alt
sistem
de
Vehicule cu sistem de
suspensie
Suspensie pneumatică
pentru axele
sau un echivalent
motoare
recunoscut

I Vehicule cu 2+1 axe
1 Masa de cel putin de 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2 Masa de cel putin de 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0
0
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0
0

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate în operatiunile de transport
international
Vehicule
cu alt
sistem
de
Vehicule cu sistem de
suspensie
Suspensie pneumatică
pentru axele
sau un echivalent
motoare
recunoscut
0
0

0
0

II

III

IV

V

3 Masa de cel putin de 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4 Masa de cel putin de 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5 Masa de cel putin de 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6 Masa de cel putin de 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7 Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8 Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9 Masa de cel putin de 28 tone
Vehicule cu 2+2 axe
1 Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3 Masa de cel putin de 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4 Masa de cel putin de 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5 Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6 Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7 Masa de cel putin de 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8 Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9 Masa de cel putin de 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe
1 Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel putin de 40 tone
Vehicule cu 3+2 axe
1 Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel putin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel putin de 44 tone
Vehicule cu 3+3 axe
1 Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel putin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel putin de 44 tone

Remorci, semiremorci sau rulote
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0
60
137
320
414
747
747

60
137
320
414
747
1310
1310

0
60
137
320
414
747
747

60
137
320
414
747
1310
1310

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

Art. 263 alin. (6)
Impozit
Masa totală maximă autorizată

- lei Nivel an 2014
9
34
52
64

a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Mijloace de transport pe apă
Art. 263 alin. (7)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal
21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
3. Bărci cu motor
210
964
4. Nave de sport si agrement
5. Scutere de apă
210
6. Remorchere si împingătoare:
X
a) până la 500 CP, inclusiv
559
b) peste 500 CP si până la 2000 CP, inclusiv
909
c) peste 2000 CP si până la 4000 CP, inclusiv
1398
d) peste 4000 CP
2237
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta
182
8. Ceamuri, lepuri si barje fluviale:
X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone si până la 3000 de tone, inclusiv
280
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
490
Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în functie de tipul mijlocului de transport. În cazul mijloacelor de transport mai
mici de 12 tone impozitul se calculează în functie de capacitatea cilindrică a acestora, prin înmultirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fractiune din
aceasta cu nivelurile prevăzute de lege. Impozitul astfel calculat se majorează cu procentul de majorare aprobat de Consiliul Local.
În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone si a unei combinatii de
autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de
12 tone, impozitul se stabileste în sumă fixă în lei/an în functie de numărul axelor, de masa totală maximă autorizată, de sistemul de
suspensie cu care sunt dotate si de operartiunile de transport intern, si international, respectiv nivelurile prevăzute de lege. Nivelul
impozitului se majorează numai prin hotărâre a guvernului.
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote, impozitul se stabile te în functie de masa totală maximă autorizată, prin
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înmultirea nivelurilor prevăzute de lege. Impozitul astfel calculat se majorează cu procentul de majorare aprobat de Consiliul Local.
În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul se stabileste prin înmultirea nivelurilor prevăzute de lege, majorate cu
procentul de majorare aprobat de Consiliul Local.
Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteste anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.
Pentru neachitarea la termenul de scadentă a impozitului pe mijloacele de transport, se datorează după acest termen majorări
de întârziere calculate pentru fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la
data stingerii sumei datorate, inclusiv.Impozitul pe mijloacele de transport se stabile te la nivel de leu fără subdiviziuni, conform legii.
Orice persoană care dobândeste/înstrainează un mijloc de transport sau îsi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru, are
obligatia de a depune o declaratie fiscală la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază îsi
are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită. Depunerea peste termenul legal de
30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctionează cu amendă conform legii.
Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de
atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plată datorate autoritătii administratiei publice locale în a
cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Atestarea achitării obligatiilor bugetare se face prin certificatul de atestare
fiscală emis de compartimentul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloacele
de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul contractului de leasing financiar, impozitul pe mijlocul de transport se
datorează de către locatar.
Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiasi buget local de către contribuabilii persoane juridice/persoane
fizice, de până la 50 lei inclusiv se plăte te integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate
mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat aceleeasi unităti administrative-teritoriale, suma de 50 lei se referă la
impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la
data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificatie de 10%, în cazul persoanelor fizice si de 5%, în cazul persoanelor juridice.

V. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR I A AUTORIZAłIILOR
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR I A AUTORIZAłIILOR
Niveluri pentru anul 2014
Art. 267 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural
- lei Suprafata pentru care se obŃine certificatul de urbanism:
a) până la 150 m2, inclusiv
5
2
b) între 151 si 250 m , inclusiv
6
c) între 251 si 500 m2, inclusiv
8
2
d) între 501 si 750 m , inclusiv
10
2
e) între 751 si 1000 m , inclusiv
12
2
14 + 0,01 lei/ m , pentru fiecare m2 care
2
f) peste 1000 m
depăseste 1000 m2
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Art 267 alin (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă
Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări
Art. 267 alin. (5)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrările de
organizare de antier, dacă acestea nu sunt incluse în altă autorizatie de construire
Art. 267 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, de corturi
căsute sau rulote ori campinguri
Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete
cabine, spatii de expunere, situate pe căile i în spatiile publice, precum si pentru amplasarea
corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor

este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
7 lei , pentru fiecare m2 afectat
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de santier
2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
constructie

7 lei, pentru fiecare m2 de suprafată ocupată de
constructie
1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
Art. 267 alin. (8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie
constructii inclusiv a instalatiilor aferente
decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol,
Art. 267 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totală sau partială a unei
constructii
0,1% din valoarea impozabilă a constructiei
30% din cuantumul taxe pentru
Art. 267 alin. (10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de
eliberareacertificatului sau autorizatiei initiale
construire
Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri si
bran amente la retelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si
televiziune prin cablu
11 lei, pentru fiecare racord
Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judetean
13
Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă
8
Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfăsurarea unei activităti
economice
15
28 lei
Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau
pentru fiecare m2 sau fractiune de m2
de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale
Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
65
Art. 268 alin. (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăsurarea activitătii de alimentatie publică
– COD CAEN Rev.1 : 5530, 5540;
COD CAEN Rev.2 : 5610, 5630
- cu suprafata sub 50 mp inclusiv
50
- cu suprafata între 51 – 100 mp inclusiv
80
- cu suprafata între 101 – 300 mp inclusiv
130
- cu suprafata între 301 – 700 mp inclusiv
200
- cu suprafata peste 700 mp
300
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Pentru terase sezoniere:
- cu suprafata sub 50 mp inclusiv
- cu suprafata între 51 - 100 mp
- cu suprafata peste 100 mp
Pentru profil baruri cu jocuri de noroc si pariuri:
- cu suprafata sub 50 mp inclusiv
- cu suprafata peste 50 mp

100
150
250
150
250

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrările de organizare de santier, dacă acestea nu sunt incluse în altă
autorizatie de construire se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii autorizate a lucrărilor de organizare de antier.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, de corturi, căsute sau rulote ori campinguri se calculează prin
aplicarea cotei de impozitare asupra valorii autorizate a lucrărilor de constructie.
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii autorizate a
lucrărilor de constructie.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totală sau partială a unei constructii se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare asupra valorii impozabile a constructiei.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale.
Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de constructie, se aplică următoarele
reguli:
a) taxa datorată se stabile te pe baza valorii lucrărilor de constructie declarate de persoana care solicită avizul si se plăte te înainte
de emiterea avizului ;
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de constructie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizatia
respectivă, persoana care a obtinut autorizatia trebuie să depună o declaratie privind valoarea lucrărilor de constructie la
compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale;
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finală privind valoarea lucrărilor de constructii,
compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorată pe baza valorii
reale a lucrărilor de constructie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale a emis
valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizatia sau orice sumă
care trebuie rambursată de autoritatea administratiei publice locale.
În cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de constructie nu poate fi mai
mică decât valoarea impozabilă a clădirii, stabilită potrivit art. 251 din Codul Fiscal.
Taxele astfel calculate se majorează cu procentul de majorare aprobat de Consiliul Local si se stabilesc la nivel de leu fără
subdiviziuni, conform legii.
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăsurarea activitătii de alimentatie publică se stabile te în functie
de suprafata totală utilă înscrisă în declaratia de clasificare, conform prevederilor H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a
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unitătilor de alimentatie publică neincluse în structurile de primire turistice si se va achita integral, anticipat eliberării acesteia.

VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE SI
PERSOANE FIZICE
1.Taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate:
- lei/m2 sau fractiune de m2 -

Nivel an 2014
a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana derulează
o activitate economică
25
Art. 271 alin. b) în cazul oricărui alt panou, afisaj sau structură de afisaj
pentru reclamă si publicitate
19
(2)
Taxa se stabile te prin înmultirea numărului de metri pătrati sau a fractiunii de metru pătrat a suprafetei afisajului cu suma
aprobată de Consiliul local. Taxa astfel calculată se stabile te la nivel de leu fără subdiviziuni, conform legii.
Taxa pentru afisajul în scop de reclamă si publicitate se plăteste anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la
datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
Persoanele care datorează taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 cu
modificările si completările ulterioare, au obligatia să depună o declaratie anuală la compartimentul de specialitate al Primăriei
comunei Sura Mare, până la data de 31.01.2014, în caz contrar aplicându-se sanctiunile prevăzute de lege. Pentru panourile, afisajele
sau structurile de afisaj amplasate în cursul anului, declaratia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de
30 zile de la data instalării acestora.
2. Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate
–persoane juridice (cotă aplicată la valoarea serviciilor
de reclamă si publicitate, exclusiv TVA)

Nivel an 2014
Nivel art. 270 alin. 4 din Legea
nr. 571/2003 actualizată
Între 1% si 3%
3%
Taxa se majorează cu procentul de majorare aprobat de Consiliul Local si se stabileste la nivel de leu fără subdiviziuni conform
legii.
Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care
a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă si publicitate.

VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE
VII.1. Pentru activităŃi artistice i distractive de videotecă i discotecă, impozitul pe spectacole se stabile te în funcŃie de suprafaŃa
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incintei în care se desfă oară spectacolele, ajustat cu coeficientul de corecŃie corespunzător rangului localităŃii,respectiv 4, după cum
urmează:
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
- lei/m2 Art. 275
alin. (2)
Nivel an 2014
a) în cazul videotecilor
0,5
b) în cazul discotecilor
1

Se stabile te conform legii, prin înmultirea suprafetei (mp) cu impozitul corespunzator manifestarii artistice stabilit - conform
Anexei VII.1, corectat cu coeficientul de corectie conform rangului localitătii, înmultit cu numărul de zile.
Impozitul astfel calculat se stabileste la nivel de leu fără subdiviziuni, conform legii.
Plătitorii de impozit pe spectacole au obligatia de a depune o declaratie care va contine suprafata incintei, precum si zilele în care se
desfă oară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.
VII.2. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competitie sportivă sau altă activitate distractivă are obligatia de a plăti
impozitul pe spectacole, după cum urmează:
a. o cotă de impozit egală cu 2% în cazul unui spectacol de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ
sau orice competitie sportivă internă sau internaŃională;
b. o cotă de impozit egală cu 5% în cazul oricărei manifestări artistice altele decât cele enumerate la lit. a).
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicare cotei de impozitare la valoarea sumei incasate din vanzarea biletelor de
intrare si a abonamentelor
Impozitul astfel calculat se majorează cu procentul de majorare aprobat de Consiliul Local si se stabileste la nivel de leu fără
subdiviziuni conform legii.
Contribuabilii care datorează impozitul pe spectacole au obligatia de a înregistra la compartimentele de specialitate ale
autoritătilor administratiei publice locale în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau sediul, după caz, atât abonamentele, cât si
biletele de intrare si de a afisa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum si la locul de desfă urare a spectacolelor, interzicându-lise să încaseze sume care depăsesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente.
În cazul în care contribuabilii organizează aceste spectacole în raza teritorială de competentă a altor autorităti ale administratiei
publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligatia de a viza abonamentele si biletele de intrare la
compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăsoară spectacolele. Impozitul
pe spectacole se plăteste la bugetul local al unitătii-administrativ teritoriale în raza căreia se desfăsoară spectacolul.
Impozitul pe spectacole se plăteste lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
Pentru neachitarea la termenul de scadentă a impozitului, se datorează după acest termen majorări de întârziere calculate pentru
fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

VIII. TAXA HOTELIERĂ
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2. Taxa hotelieră - art. 279 alin. 2

Nivel Lege nr. 571/2003
actualizată
1%

Nivel an 2014
1%

Taxa pentru sederea într-o unitate de cazare denumită taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul
cărora se realizează cazarea odată cu luarea în evidentă a persoanelor cazate.
Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare. Unitătile de cazare au obligatia de a vărsa taxa
hotelieră la bugetul local până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa de la persoanele care au plătit cazarea.
Persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea au obligatia ca în documentele utilizate pentru încasarea tarifelor de
cazare să evidentieze distinct taxa hotelieră încasată în functie de cotă. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioada de sedere.
Unitătile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie de decont la compartimentul de specialitate a autoritătiiadministratiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere inclusiv.
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 ori persoanele invalide de gradul I sau II;
c) pensionarii sau studentii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de razboi;
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările i completările ulterioare;
h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b) - g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană mentionată la lit.
b- g).

IX. ALTE TAXE – art. 283

IX.1. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice – art. 283 alin. 1
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Alte taxe

Nivelurile aplicabile
in anul fiscal 2014
Taxa, în lei

Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice prin depozitarea de materiale de constructii
(pe alei, străzi, trotuare)

5 lei/mp/zi

Taxa instituită este anuală, se calculează pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de contribuabili – persoane
juridice/persoane fizice si se achită în două transe: până la data de 31 martie, respective 30 septembrie a anului de referintă. Pentru
neachitarea la termenul de scadentă a taxei, se datorează după acest termen majorări de întârziere calculate pentru fiecare lună sau
fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Procedura
privind modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care
folosesc infrastructura publică locală, si pentru activitătile cu impact asupra mediului inconjurător conform art. 283 alin. 2, alin. 3 din
Legea 571/2003 cu modificările si completările ulterioare
Prezenta procedură stabileste modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor
destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publică locală, pe raza administrativa a comunei Sura Mare unde acestea sunt
utilizate, si pentru activitătile cu impact asupra mediului inconjurător existente în patrimoniul persoanelor juridice la data de 1 ianuarie
a fiecărui an.
Consiliul local poate institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localitătii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitătile cu impact asupra mediului
înconjurător existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice, conform art. 283 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 cu
modificările si completările ulterioare. Taxa se aplică echipamentelor si utilajelor precizate în anexa la hotărârea de consiliu local.
Taxa instituită este anuală, se calculează pentru fiecare echipament aflat în patrimoniul contribuabililor – persoane
juridice/persoane fizice si se achită în două transe: până cel târziu la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie a anului de referintă.
Pentru dobândirile după data de 1 ianuarie, taxa se datorează cu întâi a lunii următoare celei în care s-a dobandit vehiculul, proportional
cu perioada rămasă până la sfârsitul anului fiscal respectiv.
În cazul înstrăinării, taxa stabilită în sarcina fostului proprietar se dă la scădere pe baza actului de înstrăinare cu începere de la
întâi a lunii următoare celei în care s-a facut înstrainarea. Contribuabilii au obligatia depunerii documentelor justificative în vederea
radierii din evidentele fiscale.
Pentru neachitarea la termenul de scadentă a taxei, se datorează după acest termen majorări de întârziere calculate pentru fiecare
lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Fiecare proprietar declară pe proprie răspundere că detine în proprietate astfel de echipamente sau utilaje comform formularului
ITL – 016.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctionează
cu amendă, conform legii.
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X. TAXE SPECIALE – art. 282
I. Reglementări generale:
Pct.1 În sensul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a prezentei hotărâri, taxele speciale sunt instituite de Consiliul local
pentru functionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru
care s-au instituit taxele speciale.
Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe
baza documentelor privind cheltuielile de întretinere, functionare si dotare a serviciilor publice respective.
Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele conditii:
  taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiază de serviciile oferite; 
  cuantumul taxelor speciale se stabile te anual, prin hotărâre a consiliului local; 
 veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întretinerea si functionare a
serviciilor pentru care s-au instituit taxele speciale; 

cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel putin cheltuielile curente de întretinere si functionare a serviciilor; 

 taxele speciale constituie venituri cu destinatie specială ale bugetului local, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului
local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost instituite, iar contul de executie al acestora se aprobă de autoritătile deliberative; 

 sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceea si destinatie, o dată cu
încheierea exercitiului bugetar; 

 modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinatia taxelor speciale, contraventiile si sanctiunile în domeniu se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale; 

 pentru neachitarea la scadentă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări si/sau penalităti de întârziere conform
prevederilor legale în vigoare
X.1. TAXE SPECIALE – COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILA
Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2014
Taxa, în lei

DENUMIRE TAXA

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de nastere/căsătorie/deces pierdut/distrus/deteriorat/înnoire

10

2. Taxa pentru completarea/ eliberarea Anexei nr. 9

5

3. Taxa pentru completarea/ eliberarea Anexei nr. 24

5

4. Taxa pentru întocmire livret de familie la cerere

5

5. Taxa pentru schimbarea numelui pe cale administrativă

13

6. Taxa pentru completare/eliberare adeverintă de componenta familială

5

7. Taxa pentru eliberarea adeverintei de înhumare (duplicat)

5

8. Declaratie de recunoastere nou-născut la nastere

5

9. Taxa pentru instrumentare dosar rectificare act nastere/căsătorie/deces

15

19

10. Taxa pentru instrumentare dosar inscriere de mentiuni pe marginea actelor de stare civilă

15

11. Taxa pentru instrumentare si eliberare certificate de stare civilă transcrise din străinătate

15

12. Taxa pentru oficierea căsătoriilor în afara programului de lucru

100

13. Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare : sâmbăta, duminica si în sărbătorile legale

150

14 Taxa privind desfacerea căsatoriei prin divort cu acordul sotilor
500
Taxele speciale se datorează pentru emiterea de către Compartimentul de stare civila a documentelor mentionate precum si
pentru oficierea/desfacerea căsătoriilor în conditiile precizate mai sus.
Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, la casieria compartimentului de taxa
si impozite a comunei Sura Mare. Dovada achitării taxei se va depune odată cu cererea.
Veniturile realizate sunt utilizate pentru finantarea cheltuielilor curente de întretinere si functionare, investitii, dotări si
achizitii în vederea bunei functionări a Serviciului si cresterii calitătii activitătii prestate către cetăteni.
X.2. TAXE SPECIALE – BIROUL AGRICULTURĂ

1 Taxă pentru emiterea în regim de urgentă (3 zile lucrătoare) a adeverintei de rol agricol
2 Taxă pentru verificare suprafete intravilan/extravilan
Taxa pentru eliberarea plăcutelor si certificatelor de înregistrare pentru vehiculele care
3 nu sunt supuse înmatriculării, cu exceptia mopedelor
4 Taxa pentru eliberarea plăcutelor si certificatelor de înregistrare pentru mopede
5 Taxă înregistrare vehicule cu tractiune animală
6

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2014
5 lei
5 lei
30 lei

25 lei
20 Lei
X

- pentru animale sub 2 ani

5

5

- pentru animale peste 2 ani
7

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în
bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani

X
5

- pentru animale peste 2 ani

5

Taxele pentru eliberarea în regim de urgentă a documentelor (adeverintele de rol agricol) se instituie pentru eliberarea înainte de
expirarea termenului legal a acestora si se datorează de către contribuabilii persoane fizice si juridice care solicită eliberarea
documentelor în regim de urgentă.
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Taxele se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate de
către Biroul Agricultură pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investitii, reparatii si igienizare birouri).
Taxa pentru verificare suprafete intravilan/extravilan se datorează de către persoanele fizice/juridice care solicită verificarea la
fata locului a suprafetelor de teren pe care îl detin în proprietate/folosintă.
X.3. TAXE SPECIALE – COMPARTIMENTUL FINANTELOR PUBLICE LOCALE

1
2

DENUMIRE TAXA
Taxă eliberare certificate de atestate fiscală/adeverinte dacă se solicită eliberarea
în aceeasi zi
Taxă vizare fisă înmatriculare, dacă se solicită eliberarea în aceeasi zi

Nivelurile aplicabile în anul
fiscal 2014
- lei -

5
5

1. Taxa eliberare certificate de atestate fiscală/adeverinte dacă se solicită eliberarea în aceea si zi se instituie pentru eliberarea
înainte de expirarea termenului legal si se datorează de către contribuabilii persoane fizice si juridice care solicită eliberarea în aceea
i zi a documentelor mentionate.
Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate de
către Compartimentului Finantelor Publice Locale pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investitii, reparatii si igienizare birouri
ale compartimentului).
2. Taxa vizare fisa de înmatriculare se instituie pentru vizarea si eliberarea în regim de urgentă a fisei de înmatriculare si se
datorează de către contribuabilii persoane fizice si juridice care solicită eliberarea în aceeasi zi a fisei.
Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare/vizare a fi ei de înmatriculare iar veniturile realizate vor fi utilizate
de către Compartimentul Finantelor Publice Locale pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investitii, reparatii si igienizare birouri ale
compartimentului).
X.4. TAXE SPECIALE – TOATE COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI

1

Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2014
1 lei/pag

DENUMIRE TAXA
Taxă pentru eliberare fotocopie documente arhivistice

Taxa susmentionată se încasează de către toate compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Sura Mare,

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI
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LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 294 alin. (3)

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 279 lei la 696 de lei

Art. 294 alin. (4)

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
(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 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)- d) cu
amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
Art. 294 alin. (6)
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 1300
lei la 6312 lei.

Preşedinte de şedinţă
Consilier
PORAICU DORINA

contrasemnează
secretar d al com Sura Mare
consilier principal
BUNEA RĂZVAN
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