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Anexa nr. 2
la HCL Paltin nr. 42
din 19 decembrie 2008

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
PRECUM ŞI ALTE TAXE ASIMILATE
PENTRU ANUL FISCAL 2009, LA COMUNA PALTIN,
STABILITE CONFORM CODULUI FISCAL ŞI H.G. NR. 1514/2006
CAP. V

r.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

TAXA PETRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR
Prevedrea
legală, conf.
Codului
Fiscal
art. 267,
alin.(1)

art. 267,
alin. (3)
art. 267,
alin. (4)

art. 267,
alin. (5)

art. 267,
alin. (6)

Denumirea
taxei şi modul de calcul

Taxa
pentru eliberarea
certificatului de urbanism
– taxa în lei:

a) până la 150 m.p. inclusiv
b) între 151 şi 250 m.p., inclusiv
c) între 251 şi 500 m.p., inclusiv
d) între 501 şi 750 m.p., inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m.p., inclusiv
f) peste 1.000 m.p.

Limitele
prevăzute de Codul
Fiscal şi
HG 1514 / 2006
3–4
4–5
5–7
7–8
8 – 10
10 + 0,01 lei/m.p. pentru
fiecare
m.p.
care
depăşeşte 1.000 m.p.

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire
care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este
0,5 %
egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavari necesară între 0 şi 6, inclusiv,
studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, pentru
fiecare
m.p.
balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se afectat
calculează inmultind numărul de metri patrati de teren afectat de
foraj sau de excavatie cu valoarea de 6 lei;
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de
organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu
3%
sunt incluse în alta autorizaţie de construire, este egala cu 3% din
valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de şantier.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi,
casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea
autorizata a lucrărilor de construcţie.

2%

ivelul taxei pentru
anul fiscal 2009
- lei- procent4
5
7
8
10
10 + 0,01 lei/m.p. pentru
fiecare
m.p.
care
depăşeşte 1.000 m.p.
0,5 %

6 lei / m.p.

3 %0

2%

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

art. 267,
alin. (7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
între 0 şi 6, inclusiv,
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile
pentru fiecare m.p. de
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de
suprafaţă ocupată de
afişaj, a firmelor şi reclamelor
construcţii
art. 267,
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice alta
alin. (8)
construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol
1%
este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcţie,
inclusiv instalaţiile aferente.
art. 267,
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială,
alin. (9)
a unei construcţii este egala cu 0,1% din valoarea impozabilă a
construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În
0,1 %
cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea
autorizaţiei se modifica astfel încât sa reflecte porţiunea din
construcţie care urmează a fi demolata.
art. 267,
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei
alin. (10)
autorizaţii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei
30 %
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
art. 267,
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri
între 0 şi 9, inclusiv,
alin. (11)
şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice,
pentru fiecare racord
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
art. 267,
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de între 0 şi 11, inclusiv
alin. (12)
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de
structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
art.
267, Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi între 0 şi 7, inclusiv
alin. (13)
adresă
art.
268, Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei între 0 şi 11 lei, inclusiv
alin. (1)
activităţi economice, în mediul rural

6 lei / m.p.

1%

0,1 %

30 %

9 lei / racord

11 lei
7 lei
11 lei

OTĂ : art. 268, alin. (1*1) : „Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la
data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor

13.1. art.
268, Taxa pentru viza anuală a autorizaţiilor pentru desfăşurarea unei
50 %
alin. (1*1)
activităţi economice, reprezintă 50 % din cuantumul taxei prevăzute din suma cuprinsă între
la art. 268, alin (1)
0 şi 11 lei, inclusiv
14.
art.
268, Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile
între 0 şi 23, inclusiv,
pentru fiecare m.p. sau
alin. (3)
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de Consilul
Local Paltin
fracţiune de m.p.
15.
art.
268, Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
între 0 şi 57 lei, inclusiv
alin. (4)
art.
268, Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizaţiei privind
alin. (5)
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
*OTĂ : art. 268, alin. (5) : Taxa se achită de comercianţii a căror activitate se desfăşoară între 0 şi 3000, inclusiv
16.
conform CAEN clasa 5530 – restaurante, şi clasa 5540 – baruri;

5 lei
20 lei / pagină
format A 3
(fracţiune de m.p.)
57 lei

220 lei

CAP. VI. TAXA PETRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

r.
crt.

1.

Prevedrea
legală, conf.
Codului
Fiscal
art. 271,
alin. (2)

Denumirea
taxei şi modul de calcul

Taxa pentru
afişaj în scop
de reclamă şi
publicitate

Limitele
prevăzute de Codul
Fiscal şi
HG 1514 / 2006

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care între 0 şi 23, inclusiv
persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui panou, afişaj sau structură de între 0 şi 17, inclusiv
afişaj pentru reclamă şi publicitate

ivelul taxei pentru
anul fiscal 2009
- lei / m.p sau fracţiune
de m.p.
23 lei
17 lei

CAP. VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

r.
crt.
1.

Prevedrea
legală, conf.
Codului
Fiscal
art. 275,
alin. (2)

a) în cazul videotecilor

Limitele
prevăzute de Codul
Fiscal şi
HG 1514 / 2006
între 0 şi 1, inclusiv

b) în cazul discotecilor

între 0 şi 2, inclusiv

Denumirea
taxei şi modul de calcul
Manifestarea
artistică sau
activitatea
distractivă

ivelul taxei pentru
anul fiscal 2009
- lei / m.p.
1 leu
2 lei

OTĂ : art. 275, alin. (3) : Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite conf. art. 275, alin. (2), cu coeficientul
de corecţie din următorul tabel:
┌───────────────────────┬───────────────────────────┐
│
Rangul localităŃii │
Coeficient de corectie │
├───────────────────────┼───────────────────────────┤
│
O
│
8,00
│
├───────────────────────┼───────────────────────────┤
│
I
│
5,00
│
├───────────────────────┼───────────────────────────┤
│
II
│
4,00
│
├───────────────────────┼───────────────────────────┤
│
III
│
3,00
│
├───────────────────────┼───────────────────────────┤
│
IV
│
1,10
│
├───────────────────────┼───────────────────────────┤
│
V
│
1,00
│
└───────────────────────┴───────────────────────────┘

LEGEA R. 117/1999, PRIVID TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

OTĂ : Conform art. 4, alin. (2) , din Legea nr. 117 / 1999, taxele prevazute în cap. I-IV, din aceeaşi lege, aşa cum au fost modificate prin HG
1514 / 2006, pot fi majorate cu pana la 40% de catre consiliul local in a carui raza teritoriala se afla sediul prestatorului de servicii.
CAP. I. Taxa pentru eliberarea certificatelor de orice fel, eliberate de Primăria Paltin
Limitele
prevăzute de Legea nr.
117 / 1999 şi
HG 1514 / 2006
- lei-

ivelul taxei pentru
anul fiscal 2009,
majorat cu
până la 40 %
- lei-

1

1

r.
crt.

Prevedrea
legală,

Denumirea
taxei şi modul de calcul

1.

Legea nr.
117 / 1999

Adeverinţe, certificate şi alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau
o situaţie, cu excepţia celor pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare.

Legea nr.
117 / 1999

Eliberarea certificatelor de a) pentru animale sub 2 ani
proprietate asupra animalelor,
pe cap de animal:
b) pentru animale peste 2 ani

1

1

1

1

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

1

1

3

4

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

4

5

2.

3.

4.

Legea nr.
117 / 1999

Legea nr.
117 / 1999
Legea nr.
117 / 1999
Legea nr.
117 / 1999

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui

11

15

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă, a desfacerii
căsătoriei

1

1

7.

Legea nr.
117 / 1999

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor
de stare civilă întocmite de autorităţile străine

1

1

8.

Legea nr.
117 / 1999
Legea nr.
117 / 1999

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

1

1

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate

1

1

5.
6.

9.

CAP. IV. Taxa de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de
circulaţie pentru probe.

r.
crt.

Prevedrea
legală,

Denumirea
taxei şi modul de calcul

a) autovehicule şi remorci cu masa
totală maximă autorizată
de până la 750 kg, inclusiv

1.

Legea nr.
117 / 1999

Taxa
de înmatriculare permanentă
sau temporară a
autovehiculelor şi remorcilor

b) autovehicule şi remorci cu masa
totală maximă autorizată
cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi
3.500 kg. , inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa
totală
maximă
autorizată
mai mare de 3.500 kg

2.

3.

Legea nr.
117 / 1999

Taxa de autorizare povizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

Legea nr.
117 / 1999

Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculele şi
remorcilor

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Consilier,
IOEL TULACHE

Limitele
prevăzute de Legea nr.
117 / 1999 şi
HG 1514 / 2006
- lei-

ivelul taxei pentru
anul fiscal 2009,
majorat cu
până la 40 %
- lei-

26

36

52

72

104

145

7

9

296

410

COTRASEMEAZĂ,
Secretarul comunei Paltin
IOEL GHIORGHIŢĂ

