ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MILIŞĂUŢI

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale
pentru anul fiscal 2014, în oraşul Milişăuţi
Consiliul local al oraşului Milişăuţi;
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar Laurus Mircea;
- raportul de specialitate întocmit de dl. Dragan Florentin, şef-birou buget, finanţe,
contabilitate;
Luând în considerare dispoziţiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale,
adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Cu respectarea următoarelor temeiuri legale:
- art. 16 alin. (2), art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
- Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele
si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul
fiscal 2010.
- Ordonanta nr.1/09.01.2013 pentru reglementarea unor masuri financiar –fiscale in domeniul
impozitelor si taxelor locale.
- Legea nr.24/02.03.2010 pentru modificarea si completarea art.284 din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal.
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea
a IV-a Reţeaua de localităţi.
Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru
anul 2014 în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile
locale specifice zonei, pe de altă parte,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi cu respectarea cvorumului prevăzut la
art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - (1) Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2014, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.1 la
prezenta hotărâre.
(2) Cuantumul taxelor speciale pentru anul fiscal 2014 şi regulamentul de adoptare al acestora
sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2– (1)Facilitățile fiscale si înlesnirile la plata impozitelor și taxelor locale se acorda cu
respectarea procedurilor prevazute in anexa nr.3
(2)Anexa nr.3 face parte integranta din prezenta hotarare,
Art.3- Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului
asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice sau
juridice, până la data de 31.03.2014, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art. 4 - Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10
lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art. 5 - Pentru anul 2014 se menţine delimitarea zonelor şi numărul acestora pentru localităţile
componente ale oraşului Milişăuţi astfel cum a fost stabilită în anexa nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Local al oraşului Milişăuţi nr. 72/31.12.2012.
Art. 6 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2014, dată de la care orice alte
prevederi contrare se abrogă.
Art. 7 - Primarul oraşului Milişăuţi împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul
aparatului propriu al consiliului local, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8 - Prezenta hotărâre se comunică persoanelor şi instituţiilor interesate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului oraşului Milişăuţi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Hreniuc Viorel

Milişăuți, 30 decembrie 2013
Nr. 72

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul oraşului,
Viorel-Dumitru Semeniuc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 72/30.12.2013

TABLOUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE
APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2014
I.

IMPOZITUL PE CLADIRI

A) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
0.10% asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si normelor de
evaluare.
VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata* la cladiri
si alte constructii apartinand persoanelor fizice
Nr.
crt.

0
1.

2.

Felul cladirilor si al altor constructii
impozabile

Valoarea impozabila ** lei/mp
Cu instalatii de apa, Fara instalatii de apa,
canalizare,electrice, canalizare, electrice,
incalzire
(conditii incalzire
cumulative***)
2
3

1
Cladiri :
a) cu pereti sau cadre din caramida
arsa,piatra naturala sau din alte materile
935
;
b) cu pereti din lemn, caramida nearsa,
valatuci, paianta si alte materile
254
asemanatoare .
Constructii anexe, situate in afara corpului principal al cladirii :
a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton
sau din alte materiale asemanatoare ;
159

555
159

143

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa,
95
63
paianta, valatuci, etc.
3.
Pentru locuinte situate la subsol, demisol sau la Valoarea reprezinta 75% din valoarea
mansarda
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri
4.
Pentru spatiile cu alta destinatie, situatein Valoarea reprezinta 50% din valoarea
subsolul sau in demisolul cladirilor
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri
* pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv
masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1.2 .
** valoarea impozabila se reduce in rapot cu perioada in care au fost realizate dupa cum urmeaza ;
a) reducere 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 ani;
b) reducere 10 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 si 50 ani
*** in cazurile in care nu sunt intrunite cumulative aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in
lei /mp, prevazute in coloana 3.
In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 mp, valoarea
impozabila a acesteia, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia.
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NOTA :
1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, la
nivelurile mentionate in prezenta anexa se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie pozitiva :
Zona in cadrul localitatii

Rang III
(localităţile Milişăuţi şi Bădeuţi)

Rang V
(satele Gara şi Lunca)

A

2.30

1.05

B

2.20

1.00

C

2.10

0.95

D

2.00

0.90

In cazul contribuabililor persoane fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta,
impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) cu 65 % pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150 % pentru cea de-a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300 % pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu;
Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de data dobandirii cladirii, indiferent sub
ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.
B) Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice se calculeaza prin aplicarea cotei de 1%
asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in
vigoare .
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste astfel:
a) 10% din valoarea de inventar a cladirii pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta ;
b) 30% din valoarea de inventar a cladirii pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referinta.
In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea
impozabila se reduce cu 15%.
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II.

IMPOZITUL PE TEREN

Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in
intravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si zone, iar în extravilanul localitatilor, indiferent de
rangul localitatii, categoria de folosinta a terenului si zona unde este situat acesta.
IMPOZITUL
pe terenurile situate in intravilan – terenuri cu constructii
lei/ha
Zona in cadrul localitatii
A
B
C
D

Rang III
(localităţile Milişăuţi şi Bădeuţi)
6545
4447
2113
1230

Rang V
(satele Gara şi Lunca)
711
534
355
178

IMPOZITUL
pe terenurile situate in intravilan - orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
lei/ha
Nr.
Zona
Zona
Zona
Zona
Categoria de folosinta
crt.
A
B
C
D
1
arabil
28
21
19
15
2
pasuni
21
19
15
13
3
fanete
21
19
15
13
4
vie
46
35
28
19
5
livezi
53
46
35
28
6
paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera
28
21
19
15
7
terenuri cu apa
15
13
8
X
8
drumuri si cai ferate
X
X
X
X
9
terenuri neproductive
X
X
X
X
NOTA :
Pentru determinarea impozitului pe terenuri la nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se va aplica
coeficientul de corectie pozitiva 3.00 corespunzator localitatilor urbane de rangul III (Milişăuţi şi
Bădeuţi) si coeficientul de corectie pozitiva 1.00 corespunzator localitatilor de rangul V (Gara, Lunca).
IMPOZITUL
pe terenurile situate în extravilan
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Categoria de folosinta
arabil
pasuni
fanete
Vii pe rod
Livezi pe rod
paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera
terenuri cu amenajari piscicole
drumuri si cai ferate
terenuri neproductive
teren cu constructii

Zona
A
50
28
28
55
55
16
34
X
X
31

Zona
B
48
26
26
53
53
14
31
X
X
28

Zona
C
45
22
22
50
50
12
28
X
X
26

lei/ha
Zona
D
42
20
20
48
48
8
26
X
X
22
3

III.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica este o taxa anuala stabilita in functie
de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 200 cmc sau fractiune din acestia.
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru :
a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap
locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
b) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica :
I.Vehicule inmatriculate
1.Motociclete, motorete, scutere si autoturisme cu cap. cil. de
pana la 1.600 cmc inclusiv
2.Autoturisme cu cap. cil. intre 1.601 si 2.000 cmc inclusiv
3.Autoturisme cu cap. cil. intre 2.001 si 2.600 cmc inclusiv
4.Autoturisme cu cap. cil. intre 2.601 si 3.000 cmc inclusiv
5.Autoturisme cu cap. cil. peste 3.001 cmc
6.Autobuze, autocare, microbuze
7.Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv
8. Tractoare inmatriculate
II.Vehicule inregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrica :
1.1.Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica<4.800cmc
1.2.Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica >4.800cmc
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

- lei / 200 cmc sau fractiune 8
18
72
144
290
24
30
18
- lei / 200 cmc sau fractiune 4
6
150 lei/an

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

- lei / an 9
34
52
64

*cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I

II

două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5 Masa de cel puţin 18 tone
3 axe

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau echivalentele recunoscute

0
133
367
517
517

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

133
367
517
1169
1169
4

1
2
3
4
5
6
7
III

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

4 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
615
623
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
623
973
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
973
1545
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
1545
2291
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
1545
2291
6 Masa de cel puţin 32 tone
1545
2291
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I

2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
II 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
III 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
IV 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
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

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963
5

V

3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

PRECIZĂRI :
Impozitul anual pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport se plateste in doua rate
egale, pana la datele de 31 martie si respectiv 30 septembrie, inclusiv, ale fiecărui an. Prin exceptie,
dacă cuantumul impozitului anual datorat de catre contribuabil pentru fecare dintre categoriile
enumerate, este de până la 50 lei inclusiv, acestea se plateste integral, într-o singură tranşă, la primul
termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri/terenuri/mijloace
de transport pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul
cumulat pentru fiecare categorie în parte.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport,
datorat pe întregul an de catre persoanele fizice sau juridice, până la data de 31 martie a anului
fiscal, se acorda o bonificatie de 10% .
Conform art.1241 din Ordonanta de urgenta nr.39/2010, pentru neachitarea la termenul de
scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata datorate bugetului local, se datoreaza dupa acest termen
majorari de intarziere de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata
pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pina la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
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IV. - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:
Suprafata pentru care se solicită eliberarea certficatului de urbanism:

a)
b)
c)
d)
e)

pana la 150 mp inclusiv
intre 151 şi 250 mp
intre 251 şi 500 mp
intre 501 şi 750 mp
intre 751 şi 1000 mp

f) peste 1000 mp

6 lei
7 lei
9 lei
12 lei
14 lei
14+0.01 leu/mp
pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală (satele Gara şi Lunca) este egală
cu 50% din taxa stabilită conform pct. 1.

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire
a) în cazul clădirilor care urmeaza a fi folosite ca
locuinte sau anexe la locuinte, taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de construire se reduce la
jumătate
b) taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare
pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt
incluse în altă autorizaţie de construire
c) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri
d) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii.
În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa
pentru eliberarea autorizaţiei se calculează proporţional
cu suprafaţa din construcţie care urmează a fi demolată.

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier
2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii
0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei,
stabilită pentru determinarea impozitului pe
clădiri

3. Taxa pentru prelungirea unui certificat de
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
urbanism sau a unei autorizaţii de construire
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale
4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor
topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor
exploatări
Suprafata, afectată de foraje sau excavări, pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei:
a) până la 100 mp
5 lei/mp
500 lei + 3 lei/mp
b) între 101 şi 500 mp
pentru ceea ce depăşeşte 100 mp
1700 lei + 1 leu/mp
c) între 501 şi 1000 mp
pentru ceea ce depăşeşte 500 mp
2200 lei + 0,50 lei/mp
d) între 1001 şi 10.000 mp
pentru ceea ce depăşeşte 1000 mp
6700 lei + 0,25 lei/mp
e) peste 10.000 mp
pentru fiecare mp ce depăşeşte 10.000 mp
5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii
de expunere, situate pe caile şi în spatiile
8 lei, pentru fiecare mp de suprafata ocupata
publice, pecum şi pentru amplasarea corpurilor şi
a panourilor de afisaj, a firmelor şi reclamelor
7

6. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind
lucrarile de racord şi bransamente la retele
13 lei, pentru fiecare racord
publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie
electrica şi televiziune prin cablu
7. Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de urbanism şi
15 lei
amenajarea teritoriului sau de catre primar
8. Taxa pentru eliberarea certificatului de
9 lei
nomenclatura stradala şi adresa
9. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice:
a)
în mediul rural
15 lei
b)
în mediul urban
82 lei
10. Taxa de viza anuală a autorizatiei pentru
desfasurarea unei activitati economice (se achită
50% din cuantumul taxei prevăzute la pct. 13
anual, până la data de 31 decembrie a anului în
curs pentru anul următor)
11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare
20 lei
de funcţionare
12. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice
5 lei/copie alb-negru format A4
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
10 lei/copie alb-negru format A3
planuri, deţinute de consiliile locale
13. Taxa pentru eliberarea certificatului de
50 lei
producator
14. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
- cu suprafata până la 10 mp – 250 lei
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
- cu suprafata între 11 şi 25 mp – 500 lei
alimentaţie publica.
- cu suprafata între 26 şi 50 mp – 1000 lei
Taxa este datorată de către comercianţii care
- cu suprafata între 51 şi 100 mp – 1500 lei
desfăşoară activităţi încadrate în clasa 5530 restaurante şi 5540 - baruri (conform CAEN).
- cu suprafata între 101 şi 200 mp – 2000 lei
Se achită anticipat şi integral indiferent de perioada
- cu suprafaţa de peste 200 mp – 2500 lei
rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

V. - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate (taxa firma)
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care
persoana deruleaza o activitate economica
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura
de afisaj pentru reclama si publicitate

- lei /mp sau fractiune de mp 32
23

VI. - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate
distractivă pe raza oraşului Milişăuţi are obligaţia de a plăti la bugetul local un impozit pe spectacole
determinat astfel:
a) Spectacole de teatru, balet, operă, operetă,
2%
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
din suma încasată din vânzarea biletelor de
proiecţie filme, spectacol de circ sau competiţie
intrare şi a abonamentelor
sportivă:
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b) Discoteci sau videoteci
Se achită un impozit proporţional cu suprafaţa
incintei, pentru fiecare zi în care se organizează.
c) Alte manifestări artistice sau distractive,
necuprinse la punctele a) şi b)

3 lei/mp
(include coeficientul de corectie pentru localitati de rang III)
5%
din suma încasată din vânzarea biletelor de
intrare şi a abonamentelor

VII. - ALTE TAXE LOCALE
A) Taxe locale pentru utilizarea ocazională a domeniului public sau privat
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Denumire taxa
Taxa ocupare temporară teren în scopul
desfăşurării de activităţi comerciale,
agrement, publicitate, etc
Taxa ocupare temporară teren în scop
necomercial (organizare de santier, depozitare
materiale diverse, maşini şi utilaje, vehicule alte decât autoturisme, etc.)
Taxa ocupare teren agricol din domeniu privat
fără încheierea unui contract de arendă sau de
închiriere
Vânzare ambulantă de produse în alte locuri
decât pieţe, târguri sau oboare (ocazional)
Închiriere cu ora cămin cultural pentru
spectacole sau alte evenimente
Închiriere cămin cultural pentru nunţi,
petreceri alte evenimente similare

Valoare
5 lei/mp/zi
5 lei/mp/lună
sau fracţiune de lună

10 lei/ar/an
sau fracţiune de an

10 lei/zi
50 lei/oră
250 lei/eveniment

B) Tarife ce constituie nivelul orientativ de pornire a licitaţiilor publice organizate pentru
închirierea/arendarea spaţiilor şi terenurilor ce aparţin domeniului public şi privat
(se utilizează pentru situaţiile în care nu s-a întocmit raport de evaluare de către un evaluator autorizat)
1. Terenuri
Nr. Tipul activităţii
crt.
Teren afectat unor construcţii provizorii (tonete, chioşcuri,
terase, garaje, instalaţii de agrement, panouri publicitare, etc.)
2
Arendare teren agricol
3
Arendare teren pentru păşunatul animalelor
2. Spaţii construite
Nr. Tipul activităţii
crt.
1
Alimentaţie publică
2
Comerţ alimentar şi nealimentar, farmacii
3
Activităţi de prestări servicii, cabinete medicale
Sedii partide politice, asociaţii şi organizaţii nonprofit,
4
activităţi cu caracter cultural, sportiv

Tarif
2 lei/mp/lună
3 lei/ar/an
0,75 lei/ar/an
Tarif
- lei/mp/lună 5,0
3,0
2,0
1,0
9

VIII. - TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr. Extras din norma juridică
crt.

- lei -

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 servicii 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, adeverinţelor şi a oricăror
alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia
acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de
timbru mai mare

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
2

3

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

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

2

- pentru animale peste 2 ani

5

4

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

15

5

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

2

6

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

2

7

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
civilă

2

8

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

2

9

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor
si remorcilor cu masa totala maxima autorizata de pana la 3500 kg
inclusiv

60

10

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor
si remorcilor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500
kg

145

11

Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si
remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar

9

12

Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de
conducatori de autovehicule-subcategoriile A,A1,B,B1 si B+E

6

10

13

Obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile
si
subcategoriile
C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb si Tv

28

14

Taxa pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat
permisul de conducere, a persoanelor care au fost respinse de 3 ori
la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii

84
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 72/30.12.2013
REGULAMENT
PRIVIND INSTITUIREA ŞI PERCEPEREA TAXELOR SPECIALE 2014
În temeiul dispoziţiilor:
art. 282 şi următoarele din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
art. 30 al Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;
Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare
Se instituie taxe speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea unor servicii din cadrul Primăriei
Oraşului Milişăuţi în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:
Art.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie
îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxelor speciale.
Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care consiliul local hotărăşte
instituirea, administrarea şi gestionarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice.
Art.3 Taxele speciale se vor introduce în următoarele domenii:
- prestarea serviciului de salubrizare;
- furnizarea unor informatii (date) sau înscrisuri;
- prestaţii în activitatea de stare civilă;
- prestaţii notariale;
- alte prestaţii la cererea persoanelor fizice sau juridice.
Art.4 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi
pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii, precum şi a cheltuielilor
necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.
Art.5 Taxele speciale pentru serviciile publice locale din cadrul Primăriei Oraşului Milişăuţi, care
funcţionează în domeniile de activitate arătate la art. 3, sunt următoarele:
1. Taxa specială pentru salubrizare
Taxa specială de salubrizare constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea
acoperirii cheltuielilor ocazionate de prestarea serviciului public de salubrizare către persoanele fizice
care nu au încheiate contracte de prestări-servicii cu operatorul local de salubrizare. Taxa se calculează
în funcţie de numărul de persoane din cadrul unei gospodării având aceeaşi adresă, inclusiv minorii, şi
se datorează, în solidar, de membrii gospodăriei, oricare dintre aceştia putând fi urmărit pentru neplata
în termen a taxei. Titularul rolului fiscal la care este înscris imobilul locuinţă este şi titularul obligaţiei
de plată a taxei de salubrizare stabilite pentru imobilul respectiv.
Cuantumul taxei de salubrizare se stabileşte după cum urmează:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Numărul de persoane din
gospodărie
1 (persoane singure)
2 persoane
3 persoane
4 persoane
5 sau mai multe persoane

Valoarea taxei
de salubrizare
(lei/an)
60
110
150
180
200

La stabilirea taxei de salubrizare se iau în calcul toţi membrii unei gospodării, pe baza
domiciliului sau a reşedinţei înscrise în actele de identitate sau, după caz, pe baza evidenţei din registrul
agricol.
Persoanele care îşi stabilesc sau îşi schimbă domiciliul pe parcursul anului fiscal vor fi luate în
calcul la stabilirea taxei de salubrizare proporţional cu perioada în care au locuit la o anumită adresă.
Persoanele care au domiciliul pe raza oraşului Milişăuţi şi îşi stabilesc temporar reşedinţa într-o
altă localitate pot fi excluse de la calculul taxei de salubrizare, proporţional cu perioada în care nu au
locuit efectiv pe raza oraşului Milişăuţi, pe bază de cerere însoţită de acte doveditoare. Taxa de
salubrizare, astfel redusă, nu poate fi mai mică de 50 lei/an pentru o gospodărie.
O persoană este luată în calcul o singură dată la stabilirea taxei de salubrizare, indiferent de
numărul imobilelor cu destinaţia de locuinţă deţinute în proprietate pe raza oraşului Milişăuţi.
Taxa specială de salubrizare se plăteşte in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si
respectiv 30 septembrie inclusiv, ale fiecărui an.
2. Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării
Valoarea taxei se stabileşte în fucţie de categoria vehiculului, după cum urmează:
- 10 lei pentru mopede;
- 15 lei pentru vehicule cu tracţiune animală şi remorci;
- 20 lei pentru celelalte categorii de vehicule.
Această taxă constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării
activităţii de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.
Activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării se desfăşoară în conformitate
cu prevederile H.C.L. nr. 64/5.12.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa
şi radierea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării precum şi stabilirea unor măsuri pentru
punerea în aplicare a acestuia.
3. Taxele speciale pentru activitatea de stare civilă
Nr. crt.
Denumirea taxei
Taxa pentru oficierea căsătoriei în afara programului de lucru:
1.

- lei -

a) în zile lucrătoare, după ora 1600

100

b) în zile nelucrătoare (sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale)

200

Taxă pentru acordarea dispensei la termenul de 10 zile la încheierea căsătoriei
100
Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul primăriei (pe raza oraşului
3.
250
Milişăuţi)
4
Taxa pentru soluţionarea cererilor de divorţ pe cale administrativă
100
5.
Taxă pentru procesarea dosarelor, altele decât cele prevăzute la pct. 1-4.
10
Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Sesizare pentru deschiderea
6
5
procedurii succesorale
Taxele speciale pentru activitatea de stare civilă se achită de către persoanele care solicită, în
scris, servicii precum: oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare, în alte locuri decât sediul primăriei sau
2.

cu dispensă de termen, soluţionarea dosarelor de divorţ administrativ, etc, la casieria primăriei. Taxele
speciale se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei la Starea Civila.
Taxele speciale prevăzute mai sus sunt instituite în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi
funcţionare a Serviciului de Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim
special (registre de naştere, căsătorie, decese şi divorţ, precum şi certificatele de stare civilă
corespunzătoere), cerneală specială, tipizate, rechizite, achiziţionarea de tehnică de calcul, echipamente
birotică şi consumabile, plata orelor suplimentare pentru ofiţerii de stare civilă şi funcţionarii din cadrul
serviciului, etc.
Primarul poate aproba scutirea sau reducerea taxelor speciale prevăzute mai sus în cazuri
temeinic justificate.
4. Taxa specială pentru înregistrarea contractelor de arendare
Contractele de arendare se înregistrează într-un registrul special deschis în acest scop. Pentru
realizarea acestei operaţiuni se instituie o taxă specială, în valoare de 5 lei/contract de arendă. Taxa se
achită anticipat de către partea ce solicită înregistrarea. Taxa specială nu include eventuale servicii de
multiplicare.
Pentru consultanţă şi tehnoredactarea contractelor de arendă la solicitarea părţilor se instituie
o taxă specială de 10 lei/contract.
Taxele speciale prevăzute mai sus sunt instituite în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de
organizarea şi funcţionarea acestui serviciu.
5. Taxe speciale prestaţii notariale
Potrivit art. 12 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, secretarii
comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici vor îndeplini, la cererea
părţilor, următoarele acte notariale:
a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi;
b) legalizarea copiilor de pe înscrisuri, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată.
În vederea realizării acestor prestaţii se instituie următoarele taxe speciale:
- taxa pentru legalizarea semnăturilor sau a copiilor de pe înscrisuri: 10 lei/act;
Pentru fiecare exemplar în plus din acelaşi înscris se achită suplimentar 2 lei/exemplar.
- taxă consultanţă şi tehnoredactare înscris pentru legalizare: 25 lei/act.
Taxele speciale prevăzute mai sus sunt instituite în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de
organizare şi funcţionare acestui serviciu.
6. Alte taxe speciale pentru activităţi prestate la cerere
Nr.
crt.

Denumirea taxei

- lei -

Taxă multiplicare documente
0,50 lei/pagina
(inclusiv pentru furnizarea la cerere a informaţiilor de interes public)
2.
Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
5 lei/act
3
Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcţiilor
10 lei/act
Taxă eliberare copii din arhivă
4
5 lei/act
5
Taxă eliberare acte în regim de urgenţă (pe loc)
5 lei/act
Sumele colectate din perceperea acestor taxe speciale sunt folosite pentru acoperirea cheltuielilor ce se
efectueaza pentru conservarea arhivei şi asigurarea tipizatelor, rechizitelor, echipamentelor de birotică
şi consumabilelor pentru serviciile prestate.
1.

Art. 6 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 72/30.12.2013

LISTA
facilitatilor fiscale si inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale
acordate contribuabililor PF din orasul Milisauti
in anul 2014
Conform Art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
Consiliile locale pot acorda scutiri sau reduceri ale unor impozite si taxe locale.
IN ANUL 2014 SE POT ACORDA ,LA CERERE, URMATOARELE FACILITATI :

1) Scutirea sau reducerea impozitului la cladirea de domiciliu ;
2) Scutirea sau reducerea la plata a impozitului aferent cladirii de domiciliu ;
3) Scutirea sau reducerea la impozitului la cladiri sau terenuri pentru
persoanele cu venituri mici ;
4) Scutirea sau reducerea la plata impozitului la cladiri , terenuri si a taxei de
eliberare a certificatelor de urbanism , autorizatii de constructii, in cazul
persoanelor afectate de inundatii ,incendii sau alte calamitati naturale ;
5) Scutirea ,reducerea sau esalonarea la plata a majorarilor si penalitatilor de
intarziere pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale , a persoanelor cu
venituri mici.
CRITERII PENTRU ACORDAREA FACILITATILOR FISCALE

Beneficiaza de facilitati fiscale persoanele aflate in situatie dificila ,
dovedita cu acte justificative si constatate prin ancheta sociala.

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE

Dosarul solicitantului trebuie sa cuprinda :
- cererea prin care se solicita acordarea facilitatii fiscale ;
- copie dupa actul de identitate al solicitantului si a membrilor majori din
familie ;
- copie dupa certificatele de nastere ale copiilor minori ;
- copie dupa actul de proprietate al imobilului ,schita sau planul cadastral al
imobilului ;
- declaratie pe proprie raspundere ca nu mai detine alte proprietati in afara
celei de domiciliu pentru care se solicita acordarea facilitatii ;

- dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu
, cupon de pensie , cupon de somaj , pensie din asistenta sociala , alocatie pentru
copii ) ;
- certificat medical care sa faca dovada incapacitatii de munca pentru
persoanele care nu realizeaza venituri ;
- adeverinta eliberata de Administratia Finantelor Publice care sa faca dovada
veniturilor realizate sau ca nu se realizeaza alte venituri ;
- orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
Solutionarea cererii :
- cererea prin care se solicita acordarea facilitatii , impreuna cu cu
documentele justificative enumerate mai sus va fi inregistrata si trimisa Biroului
de impozite si taxe a Primariei orasului Milisauti ;
- functionarii Biroului de impozite si taxe verifica si analizeaza fiecare dosar
, solicita Serviciului de asistenta sociala efectuarea unei anchete pentru fiecare
dosar in parte ;
- in urma verificarii si analizarii dosarelor , personalul desemnat intocmeste
o nota de constatare care sa consemneze obligatiile fiscale stabilite in sarcina
solicitantului ;
- dosarul in intregime va fi inaintat spre aprobarea sau respingerea cererii de
acordare a facilitatii, Consiliului Local ;
- Hotararea Consiliului Local va fi dusa la indeplinire de catre Biroul
Impozite si Taxe al orasului Milisauti.

