ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL VĂRĂDIA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul Local al Comunei Vărădia, întrunit în şedinţă ordinară in data de 12.12.2012;
Văzând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, procesul verbal si raportul de avizare al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
comunei Vărădia. Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale, art.
288 pct.(1); prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 şi pct.290^1 alineat (2); ale Hotărârii
Guvernului nr. 956 din 19 august 2009 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I,
Nr. 633/24.09.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; ale
Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.59/2010 pentru
modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr.1347 din
23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor impozitelor pe mijloacele de transport prevăzute la
art. 263 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal
2011, ale Ordonantei Guvernului nr. 30 din 31 august 2011 publicată în Monitorul Oficial al
României Partea I, Nr. 627/02.09.2011, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
în temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45
alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aproba cuantumul impozitelor, taxelor locale si alte taxe asimilate pentru anul
2013, asa cum sunt prevazute in Anexa nr.1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 - Taxele prevazute la art.1 al prezentei hotarari constituie venituri la bugetul local al
Consiliului Local Varadia ,fiind aplicabile fara discriminare intre toate categoriile de contribuabili
in termenele si conditiile stabilite de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare
Art.3 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare,un exemplar
compartimentului de contabilitate ,taxe si impozite si un exemplar se va inainta Institutiei
Prefectului judetului Caras-Severin ,in conformitate cu Art.115 pct.3 lit „b” din Legea
nr.215/2001,privind Administratia Publica Locala ,republicata si cu modificarile ulterioare.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
MĂGĂRIN DĂNUȚ-FLORIN
Vărădia la 12.12.2012
Nr.-66-

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
CLIMESCU CIPRIAN –MARIAN

Anexa nr.1
la H C L nr. 66 / 12.12.2012

CUANTUMUL TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE ȘI ALTE TAXE
ASIMILATE PENTRU ANUL 2013

Capitolul I: Impozitul pe cladiri
1. In cazul persoanelor fizice se determina prin inmultirea suprafetei construite exprimate in
mp cu valoarea impozabila exprimata in lei/mp dupa cum urmeaza :
-

Cladiri din beton armat ,caramida arsa

= 555 lei/mp

-

Cladiri din piatra naturala ,lemn ,caramida nearsa ,valatuci

= 159 lei/mp

-

Cladiri-anexa din beton ,caramida arsa

= 143 lei/mp

-

Cladiri-anexa din piatra naturala ,lemn ,caramida nearsa,valatuci = 63 lei/mp

Valoarea impozabila se ajusteaza cu coeficient de corectie in functie de zona unde este amplasat
imobilul .
Coeficientul de corectie pentru Varadia este :
-

Zona A-1,10 ; Zona B-1,05 ; Zona C - 1,0 ; Zona D – 0,95

Coeficientul de corectie pentru Mercina este:
-

Zona A-1,05 ; Zona B-1 ; Zona C – 0,95 ; Zona D – 0,90

2. In cazul persoanelor juridice este cota de 2 % din valoarea de inventar a cladirii .

Capitolul II :Impozitul pe teren
1. Impozitul pe teren intravilan inregistrat la categoria teren cu constructii se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului cu un coeficient in functie de localitate si zona din localitate.
Pentru satul Varadia :
-

Zona A - 889 lei/mp

Zona C – 534 lei /mp

-

Zona B - 711 lei /mp

Zona D – 348 lei/mp

Pentru satul Mercina :
-

Zona A – 711 lei/mp

Zona C – 355 lei /mp

-

Zona B – 534 lei /mp

Zona D – 178 lei/mp

2. Impozitul pe teren extravilan se stabileste pentru 1ha in functie de categoria de teren astfel :
- teren arabil

= 50 lei

- pasuni si fanete = 28 lei
- padure

= 16 lei

Capitolul III :Taxa pentru eliberarea certificatelor ,avizelor si autorizatiilor
-

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este in functie de suprafata
construibila si anume:

Suprafata pentru care se obtine certificatul de
urbanism
a) pana la 150 mp. inclusiv
b) intre 151 mp. si 250 mp. inclusiv
c) intre 251 mp. si 500 mp inclusiv
d) intre 501 mp/ si 750 mp inclusiv
e) intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv
f) peste 1.000 mp

Taxa(Lei)
5
6
7
9
12
14 + 0,01 lei/mp ceea ce depaseste 1.000 mp

-Taxa eliberarii autorizatiei de constructie pentru cladiri este de 0,5% din valoarea autorizata a
constructiei
-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare a unei constructii este de 0,1% din valoarea
impozabila a constructiei
-Taxa pentru prelungirea autorizatiei de constructie este de 30% din cuantumul autorizatiei
initiale
-Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele
publice de apa ,canalizare ,energie electrica ,telefonie ,televiziune prin cablu este de 10 lei
-Taxa pentru eliberarea certificatului de producator este de 20 lei
-Taxa chirie 16 mp spatiu centrala telefonica pentru Romtelecom S.A este de 240 lei /luna

Capitolu IV: Taxa asupra mijloacelor de transport
Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se calculeaza in functie de tipul
mijlocului de transport si capacitatea cilindrica a acesteia (peste 200 cmc)astfel:

Mijloc de transport

Valoarea taxei (lei/200 cmc
sau fractiune)

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de

8

pana la 1600 cmc inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 1601 cmc – 2000 cmc

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2.001 cmc- 2600 cmc

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2601 cmc- 3.000 cmc

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Tractoare inmatriculate

18

Capitolul V: Taxe speciale
Pentru buna functionare a serviciilor publice locale Consiliul local al Comunei Varadia adopta
urmatoarele taxe speciale:
1.Servicii constând în realizarea de copii xerox :
- format A3 = 4 lei/pag
-format A4 = 2 lei/pag
- format A5 = 1 leu/pag
2. Eliberarea unor copii de pe documentele existente în arhiva Consiliului Local Vărădia și
Primăriei Comunei Vărădia
= 4 lei /pag
3. Taxa pentru servicii de salubrizare

= 3 lei /pers/luna

4. Taxa pentru încheierea căsătoriei

= 50 lei

5.Taxa pentru divorț administrativ

= 150 lei

6. Taxa pentru deschiderea procedurii succesorale = 50 lei
7. Taxa pentru eliberarea unei adeverințe

= 2 lei

8. Taxa închiriere IFRON

= 100 lei/ora

9.Taxa închiriere tractor si remorca

= 100 lei/ora

10.Taxa comerț stradal

= 20 lei

11. Taxa spațiu grajdi fost C.A.P Mercina

= 0,1 lei/mp/luna

12.Taxa autorizație funcționare magazine

= 250 lei/an

13.Taxa închiriere spațiu comercial

= 3,5 lei /mp/luna

14.Taxa închiriere ,concesionare clădiri extravilan = 0,1 lei /mp/luna
15. Taxa închiriere ,concesionare clădiri intravilan = 0,3 lei /mp/luna
16. Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public
Localitatea Vărădia
ZONA A = 0,2 lei /mp/zi
ZONA B = 0,1 lei/mp/zi
ZONA C = 0,1 lei/mp/zi
ZONA D = 0,1 lei/mp/zi

Localitatea Mercina
ZONA A = 0,2 lei /mp/zi
ZONA B = 0,1 lei/mp/zi
ZONA C = 0,1 lei/mp/zi
ZONA D = 0,1 lei/mp/zi

17. Taxă închiriere Cămin Cultural Vărădia pentru ocazii speciale ( nunți,botezuri ) și diverse
evenimente = 200 lei ( anticipat) la care se adaugă consumul energiei electrice pe perioada
închiriată ,care se achită la finalul închirierii .

Capitolul VI: Taxe extrajudiciare de timbru
Consiliul Local al Comunei Varadia instituie urmatoarele taxe:
Extras din norma juridică

- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei şi LIbertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de
notarii publici, precum şi pentru alte serrvicii prestate de unele instituţii publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care în exercitarea atribuţiilor
lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţe

2. Eliberarea certificatelor de producător

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe
cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico - legale şi a altor certificate
medicale folosite în justiţie
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
sexului
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
stare civilă întocmite de autorităţile străine
11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate

2
Punct abrogat prin
art.80 lit.j) din
Ordonanţa
Guvernului nr.
36/2002 privind
impozitele şi taxele
locale
x
2
2
x
2
5
2
2
15
2
2
2
2

Capitoclul VII: SANCȚIUNI
-Se sanctioneaza cu amenda intre 100 si 1000 de lei toti cetatenii Comunei Varadia care nu –si
intretin spatiul domeniului public din fata proprietatilor si curatirea rigolelor ,a santurilor
,varuitul pomilor si intretinerea trotuarelor in bune conditii ;

-Aruncarea gunoiului in locuri nepermise se sanctioneaza cu ameda de de la 100 la 1000 de lei
-Neridicarea autorizatiei de functionare pentru magazine pana la data de 31 martie a fiecărui an
se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 300 la 1000 de lei

-Se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 de lei persoanele fizice si juridice care-si lasa pe
domeniul public si privat al comunei autovehiculele,masinile si utilajele agricole .Iar acele
persoane care in urma notificarii scrise nu –si iau masurile necesare ,acestea vor fi ridicate
contra-cost si depozitate de catre Primaria Varadia intr-un loc prestabilit .
Costurile vor fi suportate de proprietari ,iar in termen de 30 de zile calendaristice cei care nu vor
dori sa le recupereze ,acestea vor fi valorificate ,sumele intrand ca venit la bugetul local .
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