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Intrunit In sedinta ordinara din data de
.
Vazand:
Expunerea de motive a Primarului comunei Micfalau asupra proiectului de
hotarare privind la stabilirea impozitelor §i taxelor locale pe anul 2017
In conformitate
cu prevederile
Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal,
- art 5 alin(l) lit a .art 16 alin (2) art.20 alin, (1) lit.b) si art. 27 din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si cornpletarile ulterioare,
- Respectarea
prevederile
art 6 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala in adrninistratia publica
- Raportul compartimentului
de resort .si comisiei de specialitate m 1
In temeiul art.36 alin. (2) lit.b) si alin.(4) lit. c) din Legea administratiei
publice
locale nr.215/200l-republicata,
cu modificarile si cornpletarile
art.45 alin.(2) lit.c) si art. 115 alin.(l) lit. b) din aceeasi lege,
HOT
Art. 1 Stabile~te

valorile

ul terioare

si In temeiul

A.RA.$TE:
impozabile,impoziteJe

~i taxele locale pentru

anul

fiscal 2016 .conforrn anexei care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2 (1) Impozitul/taxa
pe cladiri, impozitul/taxa
pe teren si impozitul pe
mijloacele de transport sunt creante fiscale anuale, care se platesc In doua rate egale,
pana la 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
datoreaza

(2) Pentru neplata la termenele prevazute
la alin. (I), contribuabilii
majorari de intarziere stabilite potrivit reglernentarilor
legale In vigoare.

Art.3 (1) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe
teren §i a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru Intregul an, de catre
contribuabilii persoane fizice, pana la data de 31.05.2016, se acorda 0 bonificatie de
10%.

(2)
u se acorda bonificatia prevazuta
la alin.(l) in cazul in care
impozitul/taxa
pe cladiri, impozitul/taxa
pe teren, respectiv impozitul pe mijlocul de
transport, calculat la nivelul unui an este de pana la 50 lei inclusiv.
Art 5 - Acordarea scutirilor si facilitatilor fiscale la plata impozitelor 9i taxelor
locale in conformitate cu prevederile codului fiscal se aplica conform anexei II care
face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.6 - Cu aducere la indeplinire
a prezentei
hotarari
se incredinteazi
Primarul comunei Micfalau.dl Demeter Ferenc ,compartimentul
impozite si taxe
locale din cadrul Primariei Micfalau.
Art 7- Prezenta
hotarare
se comunica
Prefectului
Judetului
Covasna,in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica
prin grija secretarului comunei Micfalau

PRESEDINTE

DE SEDINTA

Contrasemneaza

secretarul

comunei

•

Exp 6/se difuzeaza astfel
1 exp la dosar sedinta
1 exp la Institutia Prefectului

[ud Covasna

1 exp la Compartimentul
impozite si taxe
1 exp la Primarul cornunei MiC£alau
2 exp la afisare

A

EXA I la HOT ARAREA NR ~ Jin_
CAPITOLUL I.
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GUL LOCALITATII
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MICFALAU
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ZONA DE INCADRARE

Impozitulltaxa

pe cladiri

A

CAPITOLUL 11.
tn conformitate cu art 455 din Legea 22712015-Noul

cod

fiscaL
(1) Orice persoana care are in proprietate

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

cladire situata in Romania datoreaza
anual impozit pentru aceea cladire.exceptand cazul in care legea prevede
altfel.
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale ,concesionate,inchiriate date ill administrarea ori in
folosinta.dupa caz.oricaror entitati ,altele decat cele de drept public ,se
stabileste 0 taxa pe cladiri.care reprezinta
sarcina fiscala a
concesionarilor,locatarilor,titularilor
dreptului de administrare sau de
folosinta.dupa caz.in conditii similare impozitului pe cladiri.
Impozitul pe cladire ,precum si taxa pe cladire se datoreaza la bugetullocal
al comunei,in care este amplasata cladirea.
Taxa pe cladire se stabileste proportional cu perioada pentru care este
constituit dreptul de concesiune,inchiriere,administrare ori folosinta
Pe perioada in care pentru 0 cladire se plateste taxa pe cladiri.nu se
datoreaza impozit pe cladiri.
In cazul in care 0 cladire se afla in proprietatea cornuna a doua sau mai
multe persoane ,fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza
impozit pentru spatiile situate in parte a din cladire aflata in proprietatea
sa.In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in
comun,fiecare proprietar in comun datoreaza 0 parte egala din impozitul
pentru cladirea respectiva.

Calculul impozitului
pe cliidirile rezideniiale
conform art 457 din Noul cod fiscal

0

aflate in proprietaiea

persoanelor

fizice

(l)Impozitul pe cladirile rezidentiale si cladirile-ancxa aflate in proprietatea
persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,1 %,
asupra valorii impozabile a cladirii.
(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin
inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu
valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/rnp. din tabelul urrnator:

Felul cladirilor ~i al altor Valoarea impozabila lei/rn
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Crt.

A.

B.

c.

constructii impozabile

E.

Fara

canalizare,
incalzire
cumulative)

de
apa,
canalizare,
electricitate
sau incalzire

Cladire cu cadre
din
beton armat sau cu pereti
exteriori din
caramida
arsa sau din
orice alte
ma teriale
rezulta te In
urma unui
tratament
termic ~i/sau chimic

electrice
si
(condi tii

instalatii

1.000

600

300

200

200

175

125

75

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din sum a
care
s-ar aplica
cladirii

Cladire
cu
peretii
exteriori din lemn, din
piatra
naturala,
din
caramida
nearsa,
din
valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termic
si/sau
chimic
Cladire-anexa cu
cadre
din beton armat
sau cu
pereti
exteriori
din
caramida arsa sau
din
orice alte
materiale
rezultate In urma unui
tratament
chimic

D.

Cu instalatii de apa,

termic si/sau

Cladire-anexa cu
peretii exteriori din
lemn, din piatra
naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau
din orice alte
materiale
nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic
In cazul contribuabilului
care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate
la subsol, demisol si/sau
la mansarda, utilizate ca
locuinta. In oricare dintre
tipurile de cladiri
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prevazute

F.

la lit.A-D

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

50% dirt suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma
care
s-ar aplica
cladirii

(3) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii §i
zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate la 1,10
(4) In cazul unui apartament amplasat intr/un bloc cu mai mult de 3 apartamente
,coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.
(5)valoarea impozabila a cladirii.deterrninata
in urma aplicarii prevederilor
susmentionate se reduce in functie de anul terminarii acesteia.dupa cum urmeaza
- cu 50% pentru cladirea care are 0 vechime de peste 100 de ani la data de 1
ianuarie a anuui fiscal de referinta.
- eu 30% pentru cladirea care are 0 vechime de cuprinsa intre 50 de ani si 100 de
ani inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta
- cu 10 % pentru 0 cladire care are 0 vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani
inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

Calculul impozitului pe cladire nerezideniiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice in conformitate cu art 458 din noul cod fiscal
(1) Impozitul pe cladirile nerezidentiale
aflate in proprietatea
persoanelor
fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare de 1 %, asupra valorii care
poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta:
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in eazul cladirilor noi, construite
in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta:
c) valoarea

cladirilor

care rezulta din actul prin care se transfer

a

dreptul

de

proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
(2) Pentru cladirile nerezidentiale
aflate in proprietatea
persoanelor fizice,
utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
(3) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor
alin. (1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art.457 ..

Calculul impozitului pe cliidirile cu destinaiie mixtii aflate in proprietatea
perso anelor fizice in conformitate cu art 459 din noul cod fiscal
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(1) In cazul cladirilor

cu destinatie

mixta afIate in proprietatea

persoanelor

fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata
Iolosita in scop rezidential conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafata
folosita in scop ncrezidcntial, conform art. 458 .
(2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscalIa care nu
se desfasoara nicio activitate econornica, impozitul se calculeaza conform art. 457.
(3) Daca suprafetele
folosite in scop rezidential
si cele folosite in scop
nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urrnatoarele reguli:
a) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457;
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in
sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se
calculeaza conform prevederilor art. 458

Calculul impozitului/taxei pe cladiriie detinuie de persoanele juri dice in
conformitate cu art 460 din noul cod fiscal
(1) Impozitul/taxa pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea
sau detinute
de persoane juridice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii
impozabile a cladirii.
(2) Impozitul/taxa
pe cladirile nerezidentiale
aflate in proprietatea
sau
detinute de persoane juridice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,8 % asupra
valorii impozabile
(3) Pentru

a cladirii.
cladirile nerezidentiale

aflate in proprietatea

sau

detinute

de

persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
cladirii.
(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor
juridice, impozitul se determine prin insumarea irnpozitului calculat pentru suprafata
folosita in scop rezidential conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafata
folosita in scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei
pe cladiri. valoarea impozabila
a
cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a
anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa ~i poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat
in conformitate cu standardele
de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data
evaluarii:
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in
cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de
proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
e) In cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii:
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f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in
contabilitatea
proprietarului
cladirii si cornunicata concesionarului,
locatarului,
titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.
(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza 0 data la 3 ani pe baza unui
raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor
fata de care a fost pronuntata
0 hotarare
definitive de declansare a procedurii
falimentului.
(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a
cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei
pe cladiri
este 5%.
(9) In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri
nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta,
diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin. (1) sau (2), dupa caz, va fi datorata
de proprietarul cladirii.

Declararea.dobiindirea .instrainarea ~imodificarea cliidirilor in conformitate
cu art 461 din noul cod fiscal
(1) Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care
are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobandirii sau contruirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul
acesteia are obligatia sa depuna 0 declaratie la organul fiscal local in raza
caruia se afla cladirea in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
(3) Pentru cladirea nou-construite,data
dobandirii cladirii se considera dupa
cum urrneaza
(a) Pentru
cladirile executate integral inaintea
expirarea
termenului
prevazut in autorizatia de construire ,data intocmirii procesului verbal
de receptie.dar nu mai tarziu de 15 zile de la terminarii efective a
lucrarilor
(b) Pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de
construire,data
din aceasta,cu obligativitatea
intocmirii procesului
verbal de receptie in termenuJ prevazut de lege.
(c) Pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la
termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a
solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei.in
conditiile legii,la data
expirarii acestui termen ~i numai pentru suprafata construita desfasurata
care are elementele structurale de baza ale unei cladiri.
(d) Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea
acestora in
evidentele
autoritatilor
administratiei
publice locale reprezinta
0
obligatie legal a a contribuabililor
care detin in proprietate
aceste
imobile,chiar daca au fost executate fara autorizatie de construire.
(e) Depunerea
declaratiilor fiscale reprezinta
0 obligatie
si in cazul
persoanelor
care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata
impozitului sau a taxei pe cladiri.
CAPITOLUL III

7

Impozitul pe teren si taxa pe teren in conformitate cu art 463 din Legea 22712015-noul
cod fiscal
(1) Orice persoana
care are in proprietate teren situat in Romania
datoreaza
pentru acesta un impozit anualexceptand
cazurile prevazute de lege
(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii
administrativ
teritoriale ,concesionate ,inchiriate,date in administrare
ori in
folosinta.dupa caz se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a
concesionarilor,locatarilor,
titularilor
dreptului
de administrare
sau de
folosinta.in conditii similare impozitului pe teren.
(3) Impozitul pe teren se datoreaza catre bugetul local in care este amplasat
terenul.
(4) Taxa pe teren se plateste proportional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesionare,inchiriere,administrare
ori in Iolosinta.
(5) Pe perioada in care se plateste taxa pe teren nu se datoreaza impozit pe teren
(6) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane
,£iecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in
proprietatea sa.In cazul in care nu se pot stabili cotele individuale ale
proprietarilor in comun,£iecare proprietar
impozitul pentru teren respectiv.

Calculul impozitului

Itaxei

in comun datoreaza

0

parte egala din

pe teren in conformitate cu art 465 din noul cod fiscal

(1) Contribuabilii care detin in proprietate terenuri in comuna Micfalau, datoreaza
impozitul/taxa pe teren.
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricolla
categoria de folosinta terenuri cu constructii. precum si terenul inregistrat in registrul
agricolla alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de
pana la 400 m-, inclusiv, impozitul/taxa
pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu sum a corespunzatoare
prevazuta in
urrnatorul tabel:
Zona de incadrare
localitatii

a

Impozitul lei/ha in loco
Micfalau
- rang IV

A

880

(4) In cazul unui teren amplasat

in intravilan, inregistrat in registrul agricolla
alta categorie de folosinta decat cea de lerenuri cu constructii, pentru
suprafata care depaseste 400 m-, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin
inmultirea
suprafetei
terenului,
exprimata
in hectare,
cu sum a
corespunzatoare
prevazuta
in tabelul urmator,
iar acest rezultat se
inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator

Nr.crt.

Categoria de folosinta

1
2

Teren arabil

Zona A
Lei/ha

28
21

Pasune
8

3

Faneata

21

4

Vie

46

5

Livada

6

Padure
vegetatie

53
28

7

Teren cu ape

15

8

Drumuri ~i cai ferate
Teren neproductiv

X

9

alt
sau
forestiera

teren

de

X

(4) La nivelul impozitului/taxei
asupra terenurilor
situate in intravilanul
localitatilor, prevazute in tabloul de mai sus, se vor aplica urmatorii coeficienti de
corectie:
a) pentru
localitatea
/lirfalau, incadrata in rangul IV, coeficientul de corectie
este 1,10
(5) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa
pe teren se stabileste
prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu sum a corespunzatoare
prevazuta in urmatorul
tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator
prevazut la alin. (2) :

Nr.
ert.

Zona
Lei RONlha

Categoria de folosinta

A
1.

Teren eu constructii

2.

Teren arabil

3.
4.
5.

Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat eea prevazuta la nr. ert.
5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat eea prevazuta la nr.
crt. 6.1

5.1.
6.
6.1.
7.

Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren eu vegetatie forestiera,
exceptia celui prevazut la nr. ert. 7.1

7.1.

Padure in varsta de pana la 20 de ani ~i padure

8.1.

eu rol de pro tee tie
Teren eu apa. altul decat
piseieole
Teren eu amenajari piseieole

9.
10.

Drumuri ~i cai ferate
Teren neproductiv

8.

26
48
26
24

48
X
56
X

eu

12
X

eel eu amenajari

6

26
X

X

(2) Coeficientul de corectie se deterrnina
conform tabelului urmator:

Zona in eadrul

in functie

de zona si rangul

Rangul Iocalitatii
9

localitatii,

localitatii
IV
1,10

A

Impozitul/taxa
anuala pe teren, datorat bugetului local al comunei Micfalau de catre
contribuabili, persoane fizice §i juridice, de pana la SOlei inclusiv, se plateste integral
pana la primul termen de plata, In cazul in care contribuabilul
detine in proprietate
mai multe terenuri amplasate pe raza comunei Micfalau suma de SOlei se refera la
impozitul pe teren cumulat.
In cazul terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a comunei Micfalau,
concesionate, inchiriate, date in administrare
ori in folosinta, se stabileste taxa pe
teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinta. dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Impozitul
(1) Orice persoana

CAPITOLUL IV
pe mijloacele de transportin conformitate cu art 468
cu domiciliul / ediul/ punctul de lucru in comuna

care
are
in
proprietate
un
mijloc
de
transport
care
inmatriculat/inregistrat
in Romania,
datoreaza
un impozit
anual
mijlocul de transport.cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel

Micfalau,
trebuie
pentru

Calculul impozitului in conforitate cu 470
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului
de transport,conform
celor prevazute in codul fiscal
(2) In cazul oricaruia dintre urrnatoarele
autovechicule.impozitul
pe mijlocul de
transport
Se calculeaza in functie de capacitatea
cilindrica a acestuia,prin
inmultirea
fiecarei grupe de 200 cm-sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare
din
tabelul urrnator
Mijloaee
Tipuri

de transport

de autovehieule

tricicluri, cvadricicluri

autoturisme eu capacitatea
pana la 1600 cm- inclusiv

mecanica

Suma, in lei, pentru fieeare grupa
de 200 cm" sau fractiune din
aeeasta

1. Vehieule
Motociclete,

eu tractiune

inmatriculate

§i

8

cilindrica de

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri §i
autoturisme cu capacitatea cilindrica de
peste 1600 cm> inclusiv

9

Autoturisme cu capaeitatea cilindrica intre
1601 cm> si 2000 ern- inclusiv

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2001 cm> §i 2600 cm- inclusiv

72

10

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2601 cm> ~i 3000 cm" inclusiv

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de
peste 3001 ern>

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte vehicule cu tractiune cu masa totala
maxima autorizata de pana la 12 tone
inclusiv

30

Tractoare inmatriculate

18

n. Vehieule

inregistrate

Vehicule inregistrate
< 4.800 cm"

cu capacitate cilindrica

4

Vehicule inregistrate
> 4.800 ern-

cu capacitate cilindrica

6

Vehicule fad capacitate cilindrica
evidentiata

150

(2) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
(3) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din
impozitul datorat pentru motocicletele respective.
(4) In cazul unui autovehicul de transport de rnarfa cu masa totala autorizata
egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
Numarul

de axe si greutatea bruta maxima
adrnisa

Impozitul

--

Ax(e)
motor(oare) cu
sistem de
suspensle
pneumatica
sau
eehivalentele
reeunoseu te

( in lei/an)
Alte sis teme
de suspensie
pentru axele
motoare

1. Vehieule eu 2 axe
1. Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de

0

133

2. Masa de eel putin 13 tone, dar mai mica de
14 tone

133

367

3. Masa de eel putin H tone, dar mai mica de
15 tone

367

517

4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de
18 tone

517

1169

13 tone

11

517

1.169

1. Masa de eel putin 15 tone, dar mai mica de
17 tone

133

231

2. Masa de eel putin 17 tone, dar mai mica de
19 tone

231

474

3. Masa de eel putin 19 tone, dar mai mica de

474

615

21 tone
4. Masa de eel putin 21 tone, dar mai mica de
23 tone

615

947

5. Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de
25 tone

947

1472

6. Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de
26 tone

947

1472

7. Masa de eel putin 26 tone
Ill. Vehieule eu 4 axe

947

1472

1. Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de

615

623

2. Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de
27 tone

623

973

3. Masa de eel putin 27 tone, dar mai mica de
29 tone

973

1545

4. Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de
31 tone

1545

2291

5. Masa de eel putin 31 tone, dar mai mica de
32 de tone

1545

2291

6. Masa de eel putin 32 tone

1545

2291

5. Masa de eel putin 18 tone
Il. Vehieule eu 3 axe

25 tone

(5) In eazul unei combinatii de autovehieule, un autovehieul artieulat sau tren rutier,
de transport de rnarfa eu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloaeele de transport este egal eu suma corespunzatoare
prevazuta in tabelul urrnator:
Numarul

de axe §i greutatea bruta
maxima admisa

Impozitul

( in lei/an)

Ax(e) motor(oare) eu
sistem de suspensie
pneumatica
sau eehivalentele
recunoseute

Alte
sisteme de
suspensle
pentru
axele
motoare

1. Masa de eel putin 12 tone, dar mai
mica de 14 tone

0

0

2. Masa de eel putin 14 tone, dar mai
mica de 16 tone

0

0

I. Vehieule eu 2 + 1 axe

12

I

3. Masa de eel putin 16 tone, dar mai
midi de 18 tone

0

60

4. Masa de eel putin 18 tone, dar mai
mica de 20 tone

60

137

5. Masa de eel putin 20 tone, dar mai
mica de 22 tone

137

320

6. Masa de eel putin 22 tone, dar mai
mica de 23 tone

320

414

7. Masa de eel putin 23 tone, dar mai
mica de 25 tone

414

747

8. Masa de eel putin 25 tone, dar mai
mica de 28 de tone

747

1310

9. Masa de eel putin 28 tone

747

1310

1. Masa de eel pu tin 23 tone, dar mai
mica de 25 tone

128

299

2. Masa de eel putin 25 tone, dar mai
mica de 26 tone

299

491

3. Masa de eel putin 26 tone, dar mai
mica de 28 tone

491

721

4. Masa de eel putin 28 tone, dar mai
mica de 29 tone

721

871

5. Masa de eel putin 29 tone, dar mai
mica de 31 tone

871

1429

6. Masa de eel putin 31 tone, dar mai
mica de 33 tone

1429

1984

7. Masa de eel putin 33 tone, dar mai
mica de 36 tone

1984

3012

8. Masa de eel putin 36 tone, dar mai

1984

3012

9. Masa de eel putin 38 tone
Ill. Vehieule eu 2 + 3 axe

1984

3012

1. Masa de eel putin 36 tone, dar mai
mica de 38 tone

1579

2197

2. Masa de eel putin 38 tone, dar mai
mica de 40 de tone

2197

2986

3. Masa de eel putin 40 tone
IV. Vehieule eu 3 + 2 axe

2197

2986

1. Masa de eel pu tin 36 tone, dar mai
mica de 38 tone

1395

1937

2. Masa de eel pu tin 38 tone, dar mai
mica de 40 de tone

1937

2679

3. Masa de eel putin 40 tone, dar mai
mica de 44 de tone

2679

3963

4. Masa de eel putin 44 tone

2679

3963

Il. Vehieule eu 2 + 2 axe

mica de 38 de tone
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v. Vehieule

eu 3 + 3

1. Masa de eel pu tin 36 tone, dar mai
midi de 38 tone

794

960

2. Masa de eel putin 38 tone, dar mai
mica de 40 tone

960

1434

3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai
mica de 44 de tone

1434

2283

4. Masa de eel pu tin 44 tone

1434

2283

(6) In cazul unei remorci, a1 unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicu1e prevazuta la alin. (6), impozitu1 pe mijlocul de transport
este ega1 cu suma corespunzatoare din tabelul urrnator:
Capacitatea

Lei/an

a) pina la 1 tona inclusiv

9

b)peste 1 tonal dar nu mai mult de 3 tone

34

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d) peste 5 tone

64

(7) Impozitul anual pe mijlocul de transport datorat bugetului local al comunei
MiC£alau de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul In care
contribuabilul de tine In proprietate mai multe mijloace de transport pentru
care impozitul este datorat bugetului local al comunei MiC£alau, suma de 50 Iei
se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat a1 acestora.

Declararea si datorarea impozitului pe mijloace de transport
(l)lmpozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de
persoana care detine
dreptul de proprietate
asupra unui rnijloc de transport
inmatriculat sau inregistrat in Romania
(2)ln cazul inmatricularii
sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursu 1
anului,proprietarul
acestuia are obligatia sa depuna declaratia la organu1 fiscal local
a carui raza teritoriala de competenta are domiciliu1 sediul sau punctul de lucru.dupa
caz in termen de 30 zile de la data inmatricularii/inregistrarii
si datoreaza impozit pe
mijloacele de transport incepand cu 1 ianuarie a anului urrnator.

m

(3)1n cazul In care mijlocul de transport este dobandit
In alt stat decat Romania
.proprietarul datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(4)ln cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport.proprietarul
are
obligatia sa depuna 0 declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de
compteneta I9i are domiciliul.punctul
de lucru/sediul .in termen de 30 de zile de la
data radierii.si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a
anului urrnator.
(5) In cazul In care oricarei situatii care
mijloace1e de transport.inclusiv
schimbarea
lucru.contribuabilul
are obligatia depunerii
transport la organul fiscal local.in termen
survenita.
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conduce la modificarea impozitu1ui pe
domiciliului,sediului
sau a punctului de
declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de
de 30 de zile .inclusiv.de la modificarea

CAPITOLUL

V

Taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor ~i a autorizatiilor in conformitate cu
art 473
Orice persoanii care trebuie sa obtina un certificat.un aviz sau 0 autorizatie trebuie sa
plateasca 0 taxa la compartimentul
de specialitate al autorizatiei publice locale inainte
de a se eliberar certificatul,avizul
sau autorizatie necesara.
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de u rbanism se stabileste dupa cum
urrneaza:
Pe raza comunei Micfalau
Taxa (lei)
Suprafata terenului pentru care se obtine
certificatul de urbanism
a) Pana la 150 m? inclusiv

2,5

b) Intre 151 m? si 250 m? inclusiv
c) Intre 251 m? si 500 m? inclusiv

3
3,5

d) Intre 501 m? si 750 m? inclusiv

4,5

e) Intre 751 m- si 1.000 m? inclusiv

6

7 +0,005 lei/ m-pentru
fiecare m? care
depaseste 1.000 m?

f) Peste 1.000 m?

(2) Taxa pentru

eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor
de cercetare ~i prospectare
a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geoteluuce si a
studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se
datoreaza de catre titularii drepturilor
de prospectiune
~i explorare ~i se calculeaza
prin inmultirea
numarului
de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la
suprafata solului de foraje ~i excavari cu suma de 6 lei.
(3) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabinet
spatii de expunere, corpuri ~i panouri de afisaj, firme ~i reclame situate pe caile si in
spatiile publice este de 6 lei, pentru fie care metru patrat de suprafata ocupata de
constructie.
(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
privind iucrarile de racorduri si
bransarnente
la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrical
telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de 100 lei,
pentru fiecare racord.
(5) Taxa pentru avizarea de catre primar a certificatului
de urbanism
se
stabileste la suma de 15 lei.
(6) Taxa pentru eliberarea certificatului de nornenclatura
stradala ~i adresa se
stabileste la suma de 5 lei.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste la
suma de 17 lei.
(8) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale se stabileste la suma de 23 lei
pentru fie care mp.

15

(9) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator se stabileste la suma de 25
lei, iar taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricolla suma de 15 lei.,viza semestriala 10 lei.
(10) Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561 - Restaurante, 563
- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si
distractive potrivit Clasifica ii activitatilor din economia nationala - CAE ,
actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului
ational de Statistica nr. 337/2007
privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAE , care
desfasoara aceasta activitate in raza administrativ-teritoriala a comunei Micfalau,
datoreaza bugetului local al comunei Micfalau 0 taxa pentru eliberarea/vizarea anuala
a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de
suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de:
a) 1000 lei, pentru 0 suprafata de pana la 500 m", indusiv;
b) 2.000lei pentru 0 suprafata mai mare de 500 m-.
CAPITOLUL VI

Taxe pentru folosirea mijloaeelor de
reclama $i publieitate, respeetiv pentru afi$aj in scap de reclama si publicitate
in canformitate eu art 474
(1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama ~i publicitate prestate
in raza comunei Micfalau , in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere
incheiata cu alta persoana datoreaza bugetului local al comunei Micfalau plata taxei
prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclarna ~i publicitate realizate
prin mijloacele de informare in masa scrise ~i audiovizuale.
(2) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea
cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclama $i publicitate.
Taxa pentru afisa] in seop reclama $i publieitate art 478
(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau 0 structura de afisaj
pentru reclama ~i publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 477 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, amplasat in raza comunei Micfalau, datoreaza
plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei
Micfalau
(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si pubJicitat se calculeaza
anual prin inmultirea numarului de metri patra]i sau a fractiunii de metru patrat a
suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita mai jos, astfel:
a) in cazul unui afisaj ituat in locul in care persoana deruleaza 0 activitate
econornica, suma este de 25 lei;
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate, sum a este de 20 lei.

CAPITOLUL VII

Impozitul pe speetaeole in conformitate cu art 480
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(1) Orice persoana
care organizeaza
0 manifestare
artistica, 0 cornpetitie
sportiva sau alta activitate distractiva in raza comunei Micfalau are obligatia de a plati
la bugetullocal
al comunei Micfalau impozitul impozitul pe spectacole.
(2)Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la sum a
incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
(3) Cota de impozit prevazuta la lineatul precedent se stabileste dupa cum
urmeaza:
a) 1%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu 0 pies a de teatru, balet,
opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare
muzicala, prezentarea
unui
film la cinematograf,
un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau
internationala:
b) 2% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
CAPITOLUL VIII
Taxe speciale in conformitate cu art 484 din eo dul fiscal
(1) Pentru functionarea unor servicii pub lice locale create in interesul persoanelor
fizice si juri dice .pentru comuna Micfalau se adopta taxa specala
(2) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care
beneficiaza de acest serviciu

CAPITOLUL IX

Alte taxe locale in conformitate cu art 486
. diiciare
.
T axe ex traju
d e t irn b ru

1. eliberarea
certifica telor adeverintelor
si a
oricaron mscrisuri prin care se atesta un fapt
sau 0 situatie ,cu exceptia acelor acte pentru
care se plateste 0 alta taxa extrajudiciara
de
timbru mai mare

21ei

2. eliberarea certiicatelor de proprietate
animalelor pe cap de animal;
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animal peste 2 ani

asupra
31ei
3lei

Certificarea
transmisiunii
proprietatii
animalelor pe cap de animal;
pentru animale sub 2 ani
pentru animal peste 2 ani

asupra
3lei
5lei

3.Inregistrarea
la cere re in actele de stare civila
a schimbarii numelui si a sexului
4. Inregistrarea la cerere in actele de stare civil a
a desfacerii casatoriei
5. transcrierea
la cere re in registrele de stare
civile romane a actelor de stare civile intocmite
de autoritatile straine
6. recons tituirea

si intocmirea

ulterioara

13 lei

21ei
21ei

la
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2lei

cerere a actelor de stare civila
7. eliberarea

altor certificate

de stare civil a In
2lei

locul celor pierdute sustrase sau deteriorate
Taxa xerox

0,50 Iei/pagina

Utilizarea locurilor publice ,
,utilaje si vechicule de orice tip

echipamente

cultural
sala
Camin
pentru
conferin te, seminarii
congrese, prezentari
produse
Perioada 1 mai- 31 octombrie
Perioada 1 noimebrie-30 aprilie

200lei/an

Chirie

Nunta,botez

perioada 1 mai-Sl octombrie
Perioada 01 noiembrie- 30 aprilie

251ei/ora
40lei/ora
400lei
500lei

Pomenirii mortilor

100 lei

Alte evenimente(ultimul

clopotel,alte)

150lei

Pentru persoane juridice
Taxe pentru vechicule
inregistrat la primarie

300lei
nesupuse

inmatricularii

SOlei

Taxa pentru servicii de copie re, scanare acte din
arhiva Primariei solicitate de persoane fizice si
juridice

2 lei/pagina

Taxa pentru costuri pentru publicatii
Pentru activitatea de informare consultare a
publicului in vederea elaborarii documentatiilor
de urbanism

200 lei/anun]

Taxa pentru servicii de corespondenta
Pentru activitatea de inform are si consultare
publicului In vederea elaborarii documentatiilor
de urbanism

50
lei/ scrisoare
recomandata
cu

Taxa pentru
administrativa

X

desfacerea

casatoriei

divortului
Pentru
constatarea
certificatului de divort
Pentru eliberarea
de divort

duplicatelor

cale

pe

confirm are de primire

emiterea

5001ei

dupa certificate

30 lei

~I

Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal

4lei

Taxa pentru eliberarea
regim de urgenta

10 Jei

certificatului

fiscal m

Contravaloarea prestatiei
de paza ,pentru fiecare imobil evidentiat
registru agricol ,persoane fizice si juridice

30lei/an
III

201ei
Inregistrarea

contractelor

de arendare
18

eliberarea
atestatului
de
Taxa
pentru
producator
carnetului
eliberarea
de
Taxa
pentru
comercializare
Viza semestriala,pentru atestat de producator

Taxa stabilita pentru folosirea apei
obtinerea autorizatiei de la ANRSC.

251ei
151ei
101ei

potabile 3,50 lei/lunar/persoana

pana la
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