
ROMANIA 
JUDETUL BRASOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREJMER 

~0 H O TA R A RE A Nr ......... . 
Din 23.12.201 

Referitor: Stabilirea impozitelor si taxe locale pe anul 2015 

Consiliul local al comunei Prejmer, intrunit azi 23. 12.2014 in sedinta ordinara, 
vazand referatul nr.10008/8.12.2014 intocmit de serviciul Financiar Contabil, Impozite si 
Taxe din cadrul compartimentului de specialitate al primarului cu privire la stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, raportul comisiei de specialitate 
nr. 10433/17. 12.2014, proiectul de hotarare initiat de primar, dezbaterile in plenul sedintei 

Avand in vedere prevederile art. 288 pct.(1) din Legea nr 57112003 Codul Fiscal, 
coroborat cu prevedrile Hotararii de Guvern nr.4412004 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Codului Fisca/ , pct.224 si pct.290-1 alin.(2) cu prevederile 
art.16 alin.(2) , art.20 /it. b) si art.27 din Legea nr.27312006, privind finantele publice locale, 
actualizata si prevederile H. G. nr. 1309127. 12.2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si amenzile 
aplicabile incepand cu anul fiscal 2013 , 

In temeiul art 36 si 45 din Legea nr 21512001 a dministratiei publice locale 
republica ta; 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul finaciar 2015 
conform anexei parte integranta din prezenta. 

Art. 2 Pentru plata integrala pana la 31.03.2015 a impozitelor pe cladiri, terenuri si 
auto, contribuabilii vor beneficia de o reducere de 1 O % 

Art. 3 Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei. 
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Difuzare : 1- colectie, 2-lnstitutia Prefectului, 3- Dosar 
Serviciul Financiar Contabilitate 



Ane~a la H.C.L. NRi .CJ .... ./ ..... ./20 14 
TABLOUL 

CU VALORJLE lMPOZABi.LE, IMPOZJT~LE ,TAX ELE LOCALE Ş I AMENZLLE, STABILITE IN SU ME FIXE 
SAli COTE PROCENT UALE PENTRU ANUL 2015 

L --- CAPITOLUL 1 - CODUL FISCAL - ŢITLUL IX- IMPOZLTE_:>Şc.;:_I __::.T_:_A::_:_X::.::E:,-:L=-0=-C:::..AL::.::. ==--E ---:---:------:--:--------___j 

Valoriie impozabile prevăzute la art 25 1 z,lin. (3), impozitei e ş i taxele loca le care constau într-o anum ită sumă în lei ş i care se i ndexează/aj ustează anual, 
în cc111d i ţiil e a:i. 292 ş i respectiv art. 295 alir.. (1 2). p:-;:cum şi amenzile care se actuGiizează potrivit art. 294 alin. (7) 

1. LEGl!."A NR. 57jj201J4 privind Codul fiscal 
CAFITOLOL Il- IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLADIRI 

A. Persoane fizice 
VALORILE IMPOZABILE 

pc metru pătrat de supn1faţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
~ţ.25 1 nlin .(3) 

~ Valoarea impozabilăcs 
1 - lei/m2

-r Cu in t:ll a !ii de apă, canaliza re, electrice ş i Fă ră instalaţii de -~pă, cana liza re, electricita te a u 

-----·--------------·-----·r:rg 
956 

'"'~~~~r~~j'"':d;t;~:m·r ·:~'L"-_R_I_L_E_4_H_g_·r-~--~-G-. LvE:::~:;r, 
Tipul clădi ri i 

E' -1 Et~ PROPU E 
1 2009 A TE . 1309 : PE. TRU ANUL 956 1309 ~X ISTENTE 

(abrogat) iNA NUL 2012 20 15 2009 2012 INA UL 2014 

NIVELU RJLE 
PROPUSE 

PENTRU ANUL 20 15 

2014 
1----·-·--------------- -------------- ------+------------1 

1-------·---·------- ---1-----------l 
A. C lăd i re cu cadre din beton armat sm: cu pereţ i exteriori d i ~: 1 1 

cărămidă., arsă sau din orice alte materiale rezultate In un!1a unui lW6 935 
tratament term ic şi /sau chim ic ~ +--
8 . Cl~d i re cu pereţi i exteriori din lemn. din piat;a naturaia, dir: 1 1 .., 

cărămidă neru:să, din ·•ălătuci _sau_ dir. o r_i~e ~tlte ;nateri:lle l 2 19 1 254 
nesupuse um11 tratament teml !C şt t sau cn;m tc ____ · 1 

C. C i ădi re-anexă cu cndre din bewn arm:rt cu pereţi exterior: din Ţ 1 

cărăm idă arsă sau di n orice alte materiak rezultate în urma ur.ui l-:.7 1 159 
tratament termic şi /sau ch imic L_ __ ~_ 
D. Clădire-anexa CLI· pereţi i exterior! di t! lem n, din piatra natLtrala, 'l 

elin cărămidă nearsă din văl ătuci sau di n orice al:e materiaie l ~2 . 95 
~~S~Jse unui tratament termic şi /s::tu ch imi c. __________ _J·'-----~----- ,__ ___ _t_ _____ _t_ __ _~_ __ ...L.__--fl---,~~.,.._.,;y~-----_J 

935 98 1.75 478 555 573 582,75 

137 159 164 166,95 

123 
1 

143 147 150,15 

~4 6J ~ ~~~ 66,15 

)~ ''?lf 1 o 1 .;· a: 
~ :~?JJ $ 

~~~ ~~ '\ o, o q'<- / 
<): ... ,...~ 
~~-~~%~ 

266.7 
! 

1.59 !66.95 

99.75 95 



E. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi 
75% din suma 

amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansarda, utilizate ca 75% din suma care s-ar aplica clădirii 
care s-ar aplica clădirii 

locuintă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la !it. A - D 
F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi 
amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 

50% din suma care s-ar aplica clădirii 
50% din suma 

alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de care s-ar aplica clădirii 
clădiri prevăzute la lit. A - D -

/~? "f-i~ rjj (i~ 9 * 
1 ~ ~ 
·3 1 ·tii a: 

,1 \ ·<t~ #' Il 
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Art. 251 
(3) Valoarea impozabilă a clădirii , exprimată în lei , se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi , cu valoarea 

impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel. 
(4) Suprafata construită desfasurata a unei clădiri se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii , inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale 

celor situate la subsol , exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta şi suprafeţele scarilor şi teraselor neacoperite. 
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasata cl ădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu 

coefi cientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: ~-~ 

Zona în cadru l Rangul localităţii /4-o A4>/ 
localităţii / *. r;; ... .., ,.. 

' ::( lrl ~ O 1 Il III IV V , :. , r 

\ ~- . ! 
' 'n 
-.., Al)vr V 

·,' f1t.h .. (''-' ~ 
.::::..::..~ 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1 ,05 1,00 
c 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 
Având în vedere faptul că localitatea PREJMER este localitate de rangul IV, se vor aplica următorii coeficienţi : Zona A : 1.1 O; Lunea Calnicului si Stupi ni sunt localitati 

de rangul V si se vor aplica coeficientii :Zona A : 1.05 
(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecti e prevăzut la alin. (5) se reduce cu O, 1 O. 

(7) Valoarea im pozabilă a clădirii , se reduce în funcţie de anul termi nării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (mai veche de anul 1962 exclusiv); 
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anul ui fi scal de referinţă (intre 1962- 1982 exclusiv) . 
(8) În cazul cl ădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi , valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru fi ecare 50 

metri patrati sau fracţiune din aceştia. 
(81\ 1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fi scal, anul terminării se 

actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 

Art. 252 
Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează : 

a) cu 65 % pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
(2) Nu intră sub incidenţa alin. ( 1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. 
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţil e au fost 

dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza 

cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice 
aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
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NIVELURILE PROPUSE 
B. PERSOANE JURIDICE PENTRU ANUL 20 15 

Cota aplicată asupra valorii de inventar a clădirii(%) 
Art.253 alin.(2)- cota de impozit stabilită prin HCL 1,5% 

~rt.253 a lin. (3 " 1) 
In cazul clădi rii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are 
obligaţia sa comunice Iocatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. 
Art.253 alin.(6)- cota de impozit stabilită prin HCL 10% ~·~ 

Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal t~ de referinţă, ?, r.l ... ~ .( ~{ tflf1~/ ffi ~ 
Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 30% ·,~~~f/ \o;·o __ ...--«~" 
de referinta .... ~~. r:,.-.,,.., ~:'-~of;.>'-' 

-~~~ 

Pentru clădirile cu destinatie turistică ce nu functionează în cursul unui an 5% 
calendaristic. 

Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
Art.253 alin.(7)- În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; 
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii , aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a 

locatarului , conform prevederilor legale în vigoare; 
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe clădiri este datorat de locator. 

Art.254 alin.(S) - Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei raza de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii . 
PENTRU PLATA INTEGRALA A DEBITULUI PANA LA DATA DE 31.03.2014 PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURIDICE BENEFICIAZA DE O 
BONIFICATIE DE 10% 

lmpozituVtaxa pe clădiri rezultat se majorează cu 5% conform art.287 din Legea 57112003 privind Codul fiscal 
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A. 
Art.258 alin.(2) 
Zona în 
cadrul 

l oca li tă\ii 

A 
B 
c 
D 

I-IG 
1309 
20 12 

889 
711 
534 
348 

Art.258 alin.(4) 

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN- TERENURI CU CONSTRUCŢII 
- lei/ha-

NIV ELURILE EXISTENTE 
rN ANUL 2014 

Nivelul impozitulu i, aferent l ocal i tăţii de rang 

Prejmer 
Rang IV 

889 
7I 1 
534 
348 

HG 
1309 
20 12 

711 
534 

355 
178 

Lunea Calnicului si Stupini 
Rang V 

711 
534 

355 
178 

HG 
1309 
20 12 

889 
7 11 

534 
348 

NI VELURILE PROPUSE 
PENTRU ANUL 2015 

Nivelul impozitului , aferent localităţ i i de rang 

Prej mer 
Rang IV 

933,45 
746,5 5 
560,7 
365,4 

HG 
1309 
2012 

711 
534 
355 
178 

B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢD 

- lei/ha-

746,55 
560,7 
372,75 
186,9 

Nr 

~ 
NIVELUL 

crt Zona A Zona B ZonaC Zona O 
a 

ţ 

Nivel N ivel propus Nivel existent Nivel Nivel existent N ivel propus Nivel Nivel propus 
existent in pentru anul 2015 in anul 20 14 propus pentru in anul 20 14 pentru anul 2015 existent in pentru anul 
anul 201 4 anul 201 5 anul 201 4 201 5 
HG HG HG HG HG HG HG HG 
1309 20 1 1309 2015 1309 201 4 1309 2015 1309 2014 1309 2015 1309 201 4 1309 2015 
20 12 4 20 12 201 2 20 12 2012 20 12 2012 2012 

1 Teren arabil 28 28 28 29,4 21 21 21 22,05 19 19 19 19,95 15 15 15 15,75 

2 Păşune 2 1 21 21 22,05 19 19 19 19.95 15 15 15 15,75 13 H 1~ 1 ~.65 
3 Fâneaţă 2 1 21 21 22,05 19 19 19 19.95 15 15 15 15,75 13 13 13 13,65 
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4 Vie 48 48 46 48,3 35 35 35 36.75 28 28 28 29,4 19 19 19 19,95 
5 Livadă 55 55 53 55,65 46 46 46 48,3 35 35 35 36,75 28 28 28 29,4 
6 Pădure sau alt teren cu 28 28 28 29,4 21 21 21 22.05 19 19 19 19,95 15 15 15 15,75 

vegetaţie forestieră 

7 Teren cu ape 15 15 15 15,75 13 13 13 13,65 8 8 8 8,4 X X X X 
8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X X X X X X X X X 
9 Neproductiv X X X X X X X X X X X X X X X X 
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(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut în următorul tabel : 

Rangul localitătii 
o 
I 
II 
111 

Coeficientul de corectie 
8,00 
5,00 
4.00 
3.00 

IV 1,10 
V 1~0 

Având în vedere faptul că localitatea Prejmer este o localitate de rangul IV, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este 
sunt localitati de rangul V, coeficientul de corectie va fi 1.00. 

Încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă din tabelul de mai sus se va face numai în baza documentelor justificative prezentate de contribuabili , respectiv extras de 
carte funciară valabil (actualizat) cu poziţ i i distincte pentru terenurile din alte categorii de folos inţă decât cele cu construcţii , situate în intravilan ul localitatii Prejmer, Lunea 
Calnicului sau Stupini. 
(7) Înregistrarea în registrul agricol a datelo r privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinta se 
pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia. a unui membru major al 
gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la a r·t. 293, sub sancţiunea nulităţii . 

Art. 258 alin.(S" l) 
Ca excepţie de Ia prevederile alin. (2), în cazul contribuabi lilor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol Ia altă categorie de 
folosintă decât cea de terenuri cu construcţii , impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (4) şi art. 287 alin. (1) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele 
condiţii: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au înregistrate în evidenta contabila venituri şi cheltuieli din desf'aşurarea obiectului de activitate prevăzut Ia !it. a) . 

În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administartiv teritoriale, datorat de contribuabilul persoană juridică se calculează conform 
alin. (2)- impozit pe teren amplasat în intravilan, teren cu constructii. 
NOTĂ: 

În cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan, pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective ca efect al rotunj irilor la a doua zecimală 
în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând 
seama de faptul că 1 m.p. = 0,0001 ha. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, conces ionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionari lor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după 
caz, în condiţii similare im ozitului pe teren. 
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~~\ C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRA VILAN .ftoMA . . 
Art.258 alin.(6) -lei/ha- ~'1. 

NIVELURILE EXISTENTE IN ANUL 201 4 NIVELURILE PROPUSE 1 §~( 1~ 11 )r J: Categoria de folosinţă PENTRU ANUL 2015 \ % &~ .-' ~ il 
ZONA A ZONAB ZONAC ZONA O A B c D A 

1 
8 ·~~~05S~ (J-'-)! 

HG HG HG 1 !IG ~"='--·~/ 
1 1309 

-----
1309 2014 1309 20 14 1309 2014 20 14 HG 1309/:?.01 2 201 5 
201 2 2012 201 2 20 12 

1. Teren cu construcţ i i 31 31 28 28 26 26 22 22 31 28 26 22 32,55 29,4 27,3 23,1 
2. Arabil 50 50 48 48 45 45 42 42 50 48 45 42 52,5 50,4 47,25 44,1 

3. Păşune 28 28 26 26 22 22 20 20 28 26 22 20 29,4 27,3 23,1 21 

4. Fâneaţă 28 28 26 26 22 22 20 20 28 26 22 20 29.4 27,3 23,1 21 

5. Vie pe rod, alta decât cea 55 56 53 53 50 50 48 48 55 53 50 48 57.75 55,65 52,5 50,4 
prevăzută Ia nr. crt. 5. 1 
5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X X X X X X X X X X X X X 

6. Livada pe rod, alta decât cea 56 56 53 53 50 50 .t8 48 56 53 50 48 58,8 55,65 52,5 50,4 
prevăzută la nr. crt. 6.1 
6.1 Li vada până Ia intrarea pe rod X X X X X X X X X X X X X X X X 

7. Padure sau alt teren cu vegetaţie 16 16 14 14 12 12 8 8 16 14 12 8 16,8 14,7 12,6 8,4 
forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 
7.1 Padure in vârstă de până la 20 X X X X X X X X X X X X X X X X 
de ani ş i pădure cu rol de protecţ i e 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu 6 6 5 5 2 2 1 1 6 5 2 1 6,3 5,25 2,1 1,05 
amenajări piscicole 
8.1. Teren cu arnenajări piscicole 34 34 31 31 28 28 26 26 34 31 28 26 35,7 32,55 29,4 27,3 

9. Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X X X X X X X X X 

1 O. Teren neproductiv X X X X X X X X X X X X X X X X 
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NOTA: 
In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului , exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5)*) astfel : 

Zona în cadrul Rangul localităţii -~~v ţ 
localităţii 

~· o 1 Il III IV V 
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

, 

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 
c 2,40 2,30 2,20 2 10 1,00 0,95 ~- ~~~~~ 
D 2,30 2,20 2,10 2 00 0,95 0,90 
Având în vedere faptul că localitatea Prejmer este localitate de rangul IV , eva aplica coeficientul corespunzător Zonei A adica 1.10, iar pentru Lunea 

Calnicului si Stupini care sunt localitati de rangul V,Zona A coeficientul de 1.05 

Art.258 alin(7)- Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei 
de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al 
gospodăriei , potrivit normelor prevăzute la art. 293 , sub sancţiunea nulităţii. 
Art.258 alin(8)- Atât în cazul c lădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate ş i situaţia reală rezultată din 
măsurătorile executate în cond iţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/ 1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care 
corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum 
şi în cartea funciară, iar modiflcarea sarcinilor fiscale oeerează înceeând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la comeartimentul de seecialitate 
lucrarea reseectiva. ca anexa la declaratia (]_scală. 

PENTRU PLATA INTEGRALA A DEBITULUI PANA LA DATA DE 31.03.2015 PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURIDICE BENEFICIAZA DE O 
BONIFICATIE DE 10% 

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art.263 alin.(2)* Mij loace de transport cu tracţiune mecanică 

valoarea impozitului 
- lei/200 cm3 sau fracţiune -

Mijloc de transport 
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NIVELURILE EXISTENTE NIVELURILE PRO~RE 

AP~!:1 :( IN ANUL 201 4 
PENTRU . 1)1 #~~\ 

{. 1 -.7\~ * 
110 1309 

1 
20 14 

HG 1309 .~ ~\ lins ~1 )~ 20 12 2012 
!.Vehicule inmatriculate (lei/200cmc sau fractiune din' ac~Sfa~'<i / 
1. Motorete, scutere. motocic lete ş i autoturisme cu capacitatea ci lindricl! de până la 1600 cmc inclusiv 8 8 8 -.8:'16,"' ~· 
2. Autoturisme cu capacitatea c i lindri că între 1601 cmc ş i 2000 cm3 inclusiv 18 18 18 18,36 
3. Autotur isme cu capacitatea ci lindrica între 2001 cmc ş i 2600 cm3 i.nclusiv T2 72 72 73,44 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc ş i 3000 cm3 inclusiv 144 144 144 146,88 
5. Autoturisme cu capacitatea c il indrică de peste 3.001 cmc ~90 290 290 295,8 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 24 24,48 
7. Alte autovehicule cu masa to ta l ă maximă autorizată de până la 12 tone, 30 30 30 30,6 
8. Tractoare înmatriculate 18 18 18 18,36 
II. Vehicule inregistrate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta) L209113.1L20 I2 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrica < 4800 cmc 2 
1.2. Vehicule înregistrate cu capaci tatea cilindri ca > 4800 cmc 4 
2.Vehicule fara capacitatea cilindrica evidentiata 50 lei/an 

- .. 
' l Valonle sunt cele prevazute la art. 263 alin . (2) dtn Legea nr. 571/2003 pnvmd Codul fiscal , cu modtficănle aduse pnn Ordonanta de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/201 O şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani. 

Art.263 alin.(4)* A utovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone 

Impozitul (in lei/an) 

Numarul axelor s i masa totala maxima autorizata 
Ax (e) motor (oare )cu sistem de Alte sisteme de 

suspensie pneumatica sau un Suspensie pentru axele motoare 
echivalent recunoscut 

1 Vehicule cu doua axe Nivel 20 14 Propus 2015 Nivel 20 14 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone o o 133 133 
2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 133 367 367 
3 Masa de cel pu~n 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 367 517 517 
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 5 17 517 1169 1169 
5 Masa de cel pu~n 18 tone 51 7 517 11 69 ll69 
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Il Vehicule cu trei axe Nivel2014 
Propus 

2015 
Nivel20 14 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai putin de 17 
133 

tone 133 231 231 
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 231 474 474 
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 2 1 tone 474 474 615 615 
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 6 1- 615 947 947 
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 947 1472 1472 
6 Ma~a de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 947 1472 1472 
7 Masa de cel putin 26 tone 947 947 1427 1427 

LI! Vehicule cu patru axe Nivel2014 Propus 2015 Nivel2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 615 623 623 
2 Masa de ce l puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 623 973 973 
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 973 1545 1545 
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 1545 2291 2291 
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 1545 2291 2291 
6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 1545 2291 2291 

.. •> Valonle sunt cele prevăzute la art. 263 alin . (4) ŞI (5) d1n Legea nr. 571 /2003 pnv1nd Codul fiscal , cu mod1f1cănle aduse pnn Ordonanta de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani. 

Art.263 alin.(5)*Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfă cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone 

Impozitul ( in lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
Ax ( e) motor (oare )cu 

maximă admisă Alte sisteme de 
sistem de suspensie 

Suspensie pentru axele 
pneumatica sau un 
echivalent recunoscut 

motoare 

1 
Vehicule cu 2+1 axe Nivel2014 Propus 2015 Nivel2014 Propus 2015 

1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 14 tone o o o o 
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 16 tone o o o o 

Il 

. \) { -,_ 
1 

't 
~ 

' 



3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone o o 60 60 
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 60 137 137 
5 

/.:-=---,.... 
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 137 320 320 ; ~olt.., 4,. 

6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 320 414 414 ~~~ 7 
;:, ,,. "' 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 41 -1 414 747 747 \~~ 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 747 1310 1310 \\ .r;.... ~V ~ 
' <J ~~~« 

9 Masa de cel puţin 28 tone 747 747 1310 1310 
'-1•1 N · -:f/ 

-~~..:;:~ 
u Vehicule cu 2+2 axe 

Nivel 2014 Propus 2015 Nivel2014 Propus 201 5 

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 128 299 299 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 299 491 491 
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 491 721 721 
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 72 1 721 871 871 
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 871 1429 1429 
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1429 1984 1984 
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 1984 3012 3012 
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 1984 3012 3012 
9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 1984 3012 3012 

1[1 

Vehicule cu 2+3 axe Nivel 20 14 Propus 2015 Nivel 2014 Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 1579 2197 2197 
2 Masa de cel puţ in 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2197 2986 2986 
3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2197 2986 2986 

IV Vehicule cu 3+2 axe Nivel 2014 Propus 2015 Nivel20 14 
Propus 2015 

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1395 1937 
1937 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 1937 2679 2679 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 2679 3963 3963 
4 Masa de cel putin 44 tone 2679 2679 3963 3963 

12 



V 
Vehicule cu 3+3 axe Nivel2014 Propus 2015 Nivel2014 Propus 2015 

1 
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 794 960 960 

---==-:== f3:: 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 960 1434 1434 ·~ 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 1434 2283 2283 ~~ 
4 Masa de cel putin 44 tone 1434 1434 2283 2283 ~ /l!'f-1' 1 

()"Pn • 

- .. - . •> Valonle sunt cele prevazute la art. 263 alin . (4) ŞI (5) din Legea nr. 571/2003 pnvmd Codul fiscal , cu modificanle aduse pnn Ordonanta de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani . 

'~~:-'t.~ 

Art.263 alin.(6) Remorci , sermiremorci sau rulote 

lmpozit -lei-
Masa totală maximă autori za tă NIVELURI LE EXISTENTE NIVELURILE PROPUSE 

IN ANUL 2014 PENTRU ANUL 2015 

Până la o tona, inclusiv 9 9,18 

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 32 32,64 

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 51 52,02 

Peste 5 tone 64 65,28 

Art.263 alin.(6) Mijloace de transport pe apa 

lmpozit -lei-
NIVELURlLE EXISTENTE NIVELURILE PROPUSE 

IN ANUL 2014 PENTRU ANUL 2015 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 21,42 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 57,12 

3. Bărci cu motor 210 214,2 

4. Scutere de apă 210 214,2 

5. Nave de sport si agrement* 500 510 

~ Impozitul pe remorci, semiremorci sau ru lote, precum şi impozitu l pe mijloacele de transport pe apă rezultat se majorează cu 
o cotă adiţională de 5 % conform art.287 din Legea 57112003 privind Codul fiscal 

13 



PENTRU PLATA INTEGRALA A DEBITULUI PANA LA DATA DE 31.03.2013 PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURIDICE BENEFICIAZA DE O 
BONIFICATIE DE 10% 

CAPITOLUL V 
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, A VIZELOR ŞI A AUTORIZA IILOR ' -~-~~~-

NIVELURILE EXISTENTE NIVELURJLE PROPii:ISE ~' 
rN ANUL 2014 PENTRU 1\NU.Q 201.5 ,)' 7 

-· :~~?!) 11 Art. 267 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban .. -6/ {J 
. ,..., -· <,) 

- le1- ., '- "_,,;;:,, <;>'<' ~ 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism ~ltO{.,~ 

a)_Q_ână la 150 m2, inclusiv 4 5 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 5 6 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 6 7 
d) intre 501 ş i 750 m2, inclusiv 8 9 

1 e)între751 şi 1000m2 , inclusiv 10 12 

t) peste 1 000 m2 12+ 0,01 lei/ mL, pentru fiecare mL 14+ 0,01 lei/ m2, pent ru fiecare m2 care 
care depăşeşte 1000 m2 depăşeşte 1 000 m2 

Art.267 alin.(3) Taxa pentru eliberarea unei a utorizatii de construire pentru o 
0,5% din valoarea autorizata a lucrarii 0,5% din valoarea autorizata a lucrarii 

cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sa u anexa la locuinta 
Art.267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de foraje sau excavări 8 lei , pentru fiecare m2 afectat 8 lei, pentru fiecare mz afectat 
Art.267 alin.(S) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de 

3% din valoarea autorizata lucrarilor 3% din valoarea autorizata lucrarilor de 
organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse 

de organizare de santier organizare de santier 
in alta autotrizatie de construire 
Art.267 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de 2% din valoarea autorizata a lucrarilor 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
corturi, casute sau rulote, ori campinguri de constructie constructie 
Art. 267 alin. (7) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 8 lei , pentru fiecare m2 de suprafaţă 8 lei , pentru fiecare m2 de suprafaţă 
cabine, spatii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi ocupată de construcţie ocupată de construcţie 
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 

Art.267 alin.(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o alta 
1% din valoarea autorizata lucrarilor 

1% din valoarea autorizata lucrarilor de 
de constructie, inclusiv instalatiile 

constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentei anexe 
aferente 

constructie, inclusiv instalatiile aferente 

Art.267 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau O, 1 % din valoarea impozabila a O, 1 % din valoarea impozabila a 
totala a unei constructii. acestora** acestora** 
Art.267 alin.(lO) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si 

30% din valoarea taxei intiale 30% din valoarea taxei intiale 
a autorizatiilor de construire 
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Art. 267 alin.(ll) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 

13 lei, pentru fiecare racord 13 lei, pentru fiecare racord reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu 
Art. 267 alin.(12) 

/~ Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism ş i 
4 ~ ~ '~ "" 7\ amenajarea teritoriului. de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 

! ~ iff 'J consiliului judeţean 
Art. 267 alin.(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 

5 ~~,r~d;~/ 
adresă ~, --;-;;: ~« /-: 

*Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată , reală a lucrării , inclusiv a instalaţii lor aferente acestora, regularizarea făcându-se la terminarea lucrării > -="' 

Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potri vit Anexei nr.l ,partea I,cap.l, 
lit.A, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate. 
** Valoarea imgozabilă este valoarea de inventar actualizată , din evidenţa contabilă (în cazul persoanelor juridice) , respectiv valorile pe metru pătrat din Anexa nr. l , 
partea I, cap.I, lit.A (în cazul persoanelor fizice). 

Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valodi autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli : 
a)- taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului ; 
b)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţi a respectivă, persoana care a 

obţinut autorizaţia trebuie să depună o decl araţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii admini straţiei publice locale ; 
c)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală pri vind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie ; 

d)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, 
trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice 
locale. 

În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a 
clădirii , stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Art.268 alin.(l) Taxa anuală pentru eliberarea unor autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 

NIVELURILE EXISTENTE NIVELURILE PROPUSE 
IN ANUL 2014 PENTRU ANUL 2015 

151ei 15 

a) pentru meseriaşi şi cărăuşi * 
b) pentru cazane de fabricat rachiu 
c) pentru liber profesionişti** 
d) pentru mori, prese de ulei şi darace 
e) pentru activităţi de proiectare 
t) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus*** 
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g) pentru activitatea de transport în regim de taxi: 
- pentru operatori de transport şi taxi independent 

- pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare taxi/maşină 

*- prin "meseriaşi si cărăuşi "în sensul prezentei se definesc : persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi pe bază de liberă iniţiativă şi a căror 
venituri realizate se impun pe bază de norme de venit stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean , cum ar fi : lăcătuşi , mecanici , strungari , electricieni, sudori, croitori , 
dulgheri , dogari , cărăuşi, mici comercianţi, vânzători ambulanţi , geamgii , fotografi , tapiţeri , vopsitori, prestatori de alte servicii . 

** -prin '"liber profe ionişti " ' e definesc: persoane fizice care realizează, în condi!iile legii, venituri din practicarea unei profesii libere autorizate , în mod indi:fidual 
sau în diverse forme de asociere (medici, profesori , ingineri , economişti, avocaţi notari publici, subingineri, tehnicieni contabili, asistenţi medicali, traducă r-1, 4>".;~ 
dactilog<afe , agenţi şi consoltanti de asigucru-i ); ~ J ~ • 
***-persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi neprevăzute expres mai sus, sau care au fost autorizate pentru mai multe activităţi , precum si ':W 
asociaţiile familiale care desfăşoară activităţile prevăzute sau neprevăzute mai sus. !1: J 

Valoarea prevăzută la punctul " f" din anexă nu poate să depăşească, în cazul mai multor activităţi, valoarea însumată rezultată din activităţi individual . ;p-
· tr· L % 

NIVELURILE EXJSTENTE NIVELURILE PROPUSE 
IN ANUL 2014 PENTRU ANUL 2015 

-lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2 -l ei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2 

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 18 lei 20 lei 

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 32lei 32lei 

Sunt asimilate copiilor heliogratice si extrasele din harta digitală a 
Comunei Prejmer în format electronic - sub formă de fisier în format imagine 
(extensie .pdf) respectiv pe hârtie format A4 sau A3 astfel : 

Format electronic 20 lei 20 lei 

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 80 lei 80 lei 

Art.268 alin. (5) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530- restaurante şi 5540 baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, 
după caz, în a cărui raza administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale după cum urmează : 

NIVELURILE EXISTENTE NIVELURILE PROPUSE 
IN ANUL 2014 PENTRU ANUL 2015 

-lei- -Iei-
CAEN 561 O Restaurante Caen 5630 Baruri 100 100 
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CAPITOLUL VI 
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: - lei/m- an sau fracţiune de m2
-

NIV ELU RI LE EXISTENTE N IVELURJLE PROPUS.&.t,.~ 
IN ANUL 20 14 PENTRU AN UL 2015 ...:..::~-

Art. 271 alin. (2) a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o J '~ Wî 32 33,6 .,1 

1) activitate economică _'=LI~ n: 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
23 24, 16 

. ~~{f 
reclamă şi publicitate r(?-'# '\ -, ... ,,' 

r 

CAPITOLUL VII 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

ART. 274 alin (1) 
Calculul impozitului 
(1) Cu excepţiile prevăzute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a 
abonamentelor. 
(2) Cota de impozit se determină după cum urmează: 
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film 
la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; 
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5% . 
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform 
contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: - lei/m2
-

NIVELURILE EXISTENTE NIVE LURILE PROPUSE 
IN ANUL 2014 PENTRU AN UL 2015 

Art. 275 alin. (2) a) în cazul videotecilor 2 2 
b) în cazul discotecilor : " .) 

3 
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(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecţie corespunzător, precizat în tabelul 
următor: 

Rangul localitătii 
o 
1 
Il 
III 
IV 
V 

Coeficientul de corectie 
8,00 
5,00 
4.00 
3,00 
1,1 o 
1,00 

Având în vedere faptul ca localitatea Prejmer este localitate de rangul IV , se va aplica coeficientull.lO, iar pentru Lunea Calnicului si Stupini care sun 
de rang V coeficientul de 1.00 , · __ 

CAPITOLUL Vlll- TAXA HOTELIERĂ 
Art.279 (1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. 
(2) Cota taxei, aplicată asupra tarifelor de cazare, se stabileşte de consiliul local. 

Cota aplicata asupra tarifelor de cazare 1 

Art. 280 
Taxa hotelieră nu se aplică pentru: 

a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv; 
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; 
c) pensionarii sau studenţii; 
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar; 
e) veteranii de război; 
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit; 

NIVEL URILE PROPUSE PENTRU ANUL 2015 
1% 

g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 11811990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 
cu începere de Ia 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b)-g). 
Art. 281 

(l) Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local , lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră 
de la persoanele care au plătit cazarea. 

(2) Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data 
stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. 
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CAPITOLUL IX 
AL TE TAXE LOCALE 

283(1) Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor,caselor nemoriale, 
6 13/zi 6t. ' '· 

monumentelor si altele asemanatoare. _--:_.;4>- -~-
283(2) Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamenteloe destinate in scopul obtinerii de venit 12 13/zi ~\7 
283(3) Taxa anuala pentru vehicule lente 29 34/an w; \ n' 

Taxa de auto rizare pt. Activitati comerciale in targuri si piete,conform L 12/ 1990 de catre soc comerciale, 1 O lei/ luna 10 lei /l~;;j}~ 
asoc iatii familiare sau persoane fizice 100 lei/an 1 00 leill <?-'<--' j 

Taxa autorizare pt. Activitati de alimentatie publica in targuri si piete (bufet) 80 lei 801ei · "''~ 

Taxa pentru folosirea platourilor,tarabelor si altor spatii din piete, targuri si oboare 
2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zf 

5 lei/taraba/zi 5 lei/taraba/zi 
lleu/mp/zi lleu/mp/zi 

Chioscuri permanente Chioscuri permanente 

Taxa pentru folosirea locurilor publice in vedere van zarii de produse, prestari servicii in fata magazinelo r, 20 lei/mp/an 20 lei/mp/an 

baruri lor si restaurantelor In fata magazinelor In fata magazinelor 

24 lei/mp/an 24 lei/mp/an 
In fata bar. Si restaurant In fata bar. Si restaurant 

Tarif pt inchirierea terenurilor din proprietatea privata a comunei (arabil si faneata) 200 lei/ha 200 lei/ha 

Tarif pentru inchirierea terenurilor provenite din aplicarea Decr. 223/ 1974 si a Legii 11211995, ce se afla in proprietatea 
O, 1 lei/mp/an O, 1 lei/mp/an 

comunei (gradini) 
Tarif pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie: X X 
a.Spatii detinate productiei 4 lei/mp/luna 4 lei/mp/luna 
b. Spatii destinate activitatii comerciale 4 lei/mp/luna 4 lei/mp/luna 

magazii, holuri, debarale 1 lei/mp/luna 1 lei/mp/luna 
c. Sedii de firma 7 lei/mp/luna 7 lei/mp/luna 
d. sucursale, filiale,agentii banci 40 lei/mp/ luna 40 lei/mp/luna 

Tarif pentru inchirierea spatiilor de locuit:(BG. 310/2007) lei/mp/luna lei!mp/luna 
Categoria suprafetelor 
-suprafaţa locuibilă 0,84 0,84 

-suprafaţa antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, oficiului, debara/ei, cămării, camerei de baie, wc 0,34 0,34 

-suprafaţa teraselor,pivniţelor, boxe lor, logiilor,spălători ilor, uscătorii lor. 0,19 0,19 

- suprafaţa garajelor 1.27 1.27 

- suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele asemenea 1.27 1.27 
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- suprafaJa anexelor gospodăreşti aferente locuinJelor din mediul rural 0.02 0.02 ~ 
_.·~ OM..{ A-

'x· 

Tarif pentru teren aferent spatiilor cu alta destinatie 61 O lei/ha/an 610 JfW~ ~i!l:::--J \ 
'III;;·· ' · 

11,.. 

Taxa PSI persoane fizice 6 lei /an /locuinta 6 lei !Jr ~fl~ -~nt! "r;}f rr 
'" 

Taxa PS I persoane Juridice 50 lei/cladire 50 Ieik !'lia ,~ ,'>~-
(e- !<' 

Taxa p ntru parcarea pe domeniul publ ic:autovehicul ,tra toar , remorci, masin i si uti laje agricole 1 lei/ora 1 lei/ora ,.,. N ' ~'-"- / 

Taxa pentru ocuparea temporara a domeni ului public cu materiale de constructie si alte materiale 1 lei/ mp/zi 1 lei/mp/zi 

Chiriile pentru locuinţe ş i terenuri se d iferenţiază pe categori i de localităţi ş i pe zone prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la art.26 alin (2) din O.G. nr. 
40/1999 astfel : 
Zona comune 
A 1 
B 0.5 
*Valorile prevăzute mai sus reprezi ntă valorile mimme de pornire a licitaţi ilor pentru terenuri şi spaţii care vor fi închiriate prin l i citaţie în anul 2015. 

Taxa libera trecere autovehicole capacitate< 12t 15 lei/zi 
80 lei/saptamana 
2501ei/luna 
25001ei/an 
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CAPITOLUL X ~~~>')' 
SANCŢIUNI ~~ ,,DIV.u"'" t;-/ _1 r r, .; ;,; 

Sancţiuni .-
ART. 294 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea di scip linară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale î n vigoare. 
ART. 294"1 

Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completări le ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 

(2) Constituie contraventii următoarele fante : 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) li t. b), art. 277 alin. 

(2), art. 281 alin. (2) şi art. 290; 
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 

alin. (2) şi art. 290. 
c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7). ale art. 259 alin. (6" 1) şi ale art. 264 alin. (5), referitoare la înstrăinarea, înregistrarealradierea bunurilor impozabile, 

precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; 
Lit. c) a alin. (2) al art. 294 a fost introdusă de pct. 260 al art. 1 din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. 

d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 295" 1, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării 
acestora. 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 294 alin. (3) 
Contravenţia prevăzută la alin . (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 
696 de lei 

Art. 294 alin. ( 4) 
Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei. 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 279 de lei la 1114 de lei, iar cele de la lit. b )- d) cu amenda de la 
1114 lei la 2785 lei. 

Art. 294 alin. (6) 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1277 de lei la 6325 lei. 
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CAPITOLUL XI 
TAXE SPECIALE 

Taxe speciale pentru prestarea unor servicii de către 
Serviciul de stare civila a localitatii Pre.imer 

Se datorează taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul de stare civil a , a următoarelor documente şi prestarea unor servicii, înainte de termenul stabilit 
de lege, după cum urmează: 

a) pe linie de Stare civilă: 
- oficierea căsătoriilor în zilele libere de sâmbătă şi duminică; 

- oficierea casatorii lor in afara spatiului Primariei 
-emiterea de extrase pentru uz oficial, anexa 8, dovezi din actele de stare c ivilă, în termen de 48 de ore. 

b) pe linie de evidenţă a persoanelor 
-emiterea de dovezi pe linie de evidenţă a persoanelor în termen de 48 de ore. 

Taxele se stabilesc astfel: 
Pe linie de stare civilă: 
Nr. Crt. Denumire taxă Cuantumul taxei pe anul 2015 

1 Pentru oficierea unei căsătorii în zilele libere de sâmbătă si dumineca 100 RON 

2 Pentru oficierea unei casatorii in afara spatiului primariei 500 RON 

3 Pentru emiterea de extrase pentru uz oficial, anexa 8, dovezi din actele de stare civilă, în termen de 48 de 20RON 
ore. 

P r · d e mie ·ct r e evi en a a persoane or 
Nr. Crt. Denumire taxă Cuantumul taxei pe anu12015 Termen de eliberare 
1 Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în fata ofiterilor de stare 500 RON -

civilă, de la serviciul Stare Civilă, din cadrul Primariei Prejmer 
2 Emiterea de dovezi pe linie de evidenţă a persoanelor în termen de 48 de 20RON 48 ore 
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ore. 
Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, la casieria Primariei Prejmer. Dovada achitării taxei se va depune 
odată cu cererea. 

Sunt exceptate de la plata taxelor speciale arătate mai sus următoarele categorii de persoane: 
pe linie de stare civilă: persoanele care fac dovada prin aJeverin~ă medicală că au nevoie de certificatul de stare civilă urmare a transcrieril t , 

pentru efectuarea de analize medicale sau intervenţii chirurgicale de urgenţă; ~~ 
- Instituţiile publice nu achită taxe speciale. ~( ;'' "" • · 

:P 1 i ' 1 

~~·~ '[((~.'/ /fj j ,~f~~~ j '1 
/l -;------- ·l?,'<.- ~/ 

Taxelor speciale pentru eliberarea de către Serviciul Impozite si Taxe Locale ,._'~.3 
a unor documente si prestarea unor servicii Î11 comuna Prejmer 

1. Reglementări generale: 

Pct.l În sensul Legi i nr.273/2006 privind finantele publice locale si a prezentei hotarâri,taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru functionarea 
unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale. 

Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor facu te de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza documentelor 
privind cheltuielile de întretinere, functionare si dotare a serviciilor publice respective. 

Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii: 
-taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite; 
-cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local; 
- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au 
instituit taxele speciale; 
-cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor; 
-sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar; 
- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local, odată cu instituirea taxelor speciale; 
-pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare 
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II. Categorii de taxe locale speciale aplicabile În anul 2015 

II.l. Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat 

Pct.4 Se instituie: 
a) taxa speciala pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare populatiei în raporturile acesteia cu comuna Prejmer, realizate în cadrul Serviciului 
Impozite si Taxe Locale; 
b) taxa speciala privind servicii de xerocopiat acte din arhiva Serviciul Impozite si Taxe Locale solicitate de persoane fizice si juridice . 

Pct.5 Plata acestei taxe se face anticipat, la Serviciul Impozite si Taxe Locale, iar sumele obtinute din aceaste taxe vor fi utilizate pentru achizitionarea de 
materiale specifice activitatii de multiplicare, si întretinerea aparaturii. 

11.2. Taxa specială pentru eliberarea, de către Serviciul Impozite si Taxe Locale, Înainte de expirarea termen ului legal, a următoarelor documente: 
~-M. 

P 6 S . . . ~o 4\4-ct. e mst1tu 1e : ./' 
Taxa specia!e pentru eliberarea, de către Serviciullmpo~ite s! Ţa:e. Locale, înainte de expirarea termenului legaL a următoarelor documente :~ .. "1 *) 

- Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fiz1ce SI Jund1ce ; \ 
1 

lE 
- Fisa de înmatriculare 1 radiere a mijloacelor de transpo11 auto, pentru persoanele fizice si juridice ; ~ <v~ 

Taxa specială pentru vizarea, de către Serviciul impozite s i Taxe Locale, a abonamente lor si biletelor pentru spectacole. '\o~g~coMul'l~' f,{/ 
Înstiintare de plată privin obligatiile datorate bugetului local pentru persoane juridice. ~ 
Situatia privind bunurile si serviciile cu care contribuabilul figureaza în evidenta organ ului fiscal , în cazul contribuabililor persoane juridice. 

Pct.7 Taxa instituită la pct.6 se datorează de către contribuabilii, persoane fizice si juridice, care solictă eliberarea înainte de termenul legal a documentelor 
mentionate la pct.6 . 

Pct.8 Taxele speciale se achită anticipat , odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor. 

II.3. Taxa specială de comunicare, la cererea tertelor personae fiZice/juridice, a situatiei privind patrimoniul si /sau obligatiile de plată ale 
contribuabililor inregistrati În evidentele fiscale. 

Pct.9 Se instituie taxa specială de comunicare, la cererea tertelor persoane fizice/juridice, a situatiei privind patrimoniul si /sau obligatiile de plată ale 
contribuabililor înregistrati în evidentele fiscale. 
Pct.lO Informatiile cu caracter fiscal se comunică în conditiile Ordonantei Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală , republicată cu 
modificarile si completările ulterioare. 
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Pct.ll Taxa nu se datoreaza de către institutiile publice. 
Pct.l2 Taxa se achită anticipat, odata cu depunerea cererii. 

CUANTUMUL 
taxelor speciale conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

Cuantumul taxelor speciale instituite potrivit Anexei nr.l la prezenta hotărâre a consiliului local este următorul : 

1. Pentru taxa specială precizată la capitolul II.l . ·'Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat", cuantumul este de lleu 1 pagina 

2. Pentru taxa specială precizată la capitolul 11. 2. ·'Taxa specială pentru eliberarea, de către er iciul Impozite si Taxe Locale, înainte de expirarea 
termenului legal, a următoarelor documente", cuantumul este : 

Nr. Denumire document Pentru Pentru 
Crt. persoane fizice persoane juridice 

1. Certificatul de atestare fiscală , dacă se eliberează în aceeasi zi cu solicitarea 15 lei 20 lei 
2. Fisa de înmatriculare 1 radiere auto, dacă se eliberează în aceeasi zi cu solicitarea 15 lei 30 lei 
3. Taxa specială pentru vizarea, de către Serviciul Impozite si Taxe Locale, a abonamentelor si 1 leu 1 1 00 bucati 1 leu 1 1 00 bucati 

biletelor pentru spectacole** în termen de 3 zile lucratoare* de la data solicitării. 

* 
. - - . . - - . . 

Termenul de 3 zzle lucratoare mcepe sa curga ,mcepand cupnma zzlucratoare, ultenoara cele1 m care s-a depus cererea . 
** Institutiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local sau a Consiliului Judetean Brasov nu datorează taxa specială pentru vizarea, de către Serviciul 

Impozite si Taxe Locale, a abonamente/ar si biletelor pentru spectacole. 
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·~ 1 l~)b- * 
II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare ':wl~~ ffi 

ANEXA- LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU ~.', 0~·:~51$ /, 
Nr. 

Extras din norma juridică ~;;;v 
crt. -lei- '1M\J ;G~ 

CAPITOLUL 1 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Ju tiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Par·chetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele institu ii publice 
NIVELURILE NIV ELU RI LE 
EXISTENTE PROPUSE 

IN ANUL2014 PENTRU ANUL 
-Lei/mp/zi - 20 15 

-Lei/mp/zi-
Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum ş i de instituţii de stat, 

1 
care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror 

2 2 
alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o s it uaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o a ltă taxă extrajudiciară 

de timbru mai mare, inclusiv certificatele de atestare fiscala 
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra ani malelor, pe cap de animal: X X 

2 - pentru animale sub 2 ani 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 2 2 
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţ ii asupra animalelor, pe cap de animal , în bilete de pro prietate: X X 

3 - pentru animale sub 2 ani 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 5 5 

4 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2 2 

5 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de atestare fiscal 4 4 

6 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului 15 15 

7 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 

8 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 2 

9 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 

10 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 2 
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CAPITOLUL O ~"f,/' 
Taxe pentru eliberarea sau preschimba rea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânatoar~:..ş.i~d{ 

pescuit 

1 

N IVELURILE NIVELURI LE 
EX ISTENTE PROPUSE 

IN ANUL 20 14 PENTRU ANUL 
-Lei 20 15 

-Lei -
Acte de identitate: X 
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români , eliberarea sau prelungirea valabilităţii 
actelor de identitate pentru cetăţenii străini ş i pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor 5 5 

_l)Tivind schimbarea domiciliului sau a reşedinţe i cetăţenilor români. 
1 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 
Abrogat prin O.U.G. .1\ brogat prin 

1 

70/2009 O.U.G. 70/2009 
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale _cetăţenilor străini ş i ale persoanelor fără cetăţenie 6 6 

1 d) eliberarea unor noi cărţi , buletine, carnete de identitate ş i l egitimaţii provizorii în locu l celor pierdute, furate sau Abrogat prin O.U.G. A brogat prin 
1 deteriorate 70/2009 O.U.G. 70/2009 

2 
Inregistrarea cererilor persoanelor fi zice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă Abrogat prin O.U.G. Abrogat prin 
a populaţiei 70/2009 O.U.G. 70/2009 

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 

4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2 

CAPITOLUL III 
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obtinerii permiselor de conducere 

1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: X X 

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A,A 1 ,B,B 1 SI B+E 6 6 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A 
Abrogat prin Abrogat prin 

O.U.G. 70/2009 O.U.G. 70/2009 
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, Abrogat prin Abrogat prin 
Bl , B+E O.U.G. 70/2009 O.U.G. 70/2009 
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C,Cl , 

28 28 
TR,D,D l ,C+E,D+E,C l +E,D 1 +E,TB,TV 
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile Abrogat prin Abrogat prin 
CI+E,Ol +E, C, D, Tb, Tv O. U.O. 70/2009 O.U.O. 70/2009 
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin Abrogat prin 

O.U.G. 70/2009 O.U.G. 70/2009 
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Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriil e cuprinse in permisul 

2 anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleaşi categorii a permisuluid e 
84 conducere, precum şi pentru persoanele care nu au ab olvit o şcoal ă de conducăto ri de autovehicule cu excepţia celor pentru 

categoriile B, Bl , B+E 
.., Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul 

Abrogat prin O.U.G. 70/2009 ..) 

anulat 

4 
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a 

Abrogat prin O.U.G. 70/2009 permisului de conducere 

CAPITOLUL IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorci lor: X X 

a) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv 60 60 

1 Abrogat prin 
Abrogat prin b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg ş i 3500 kg, inclusiv O.U.G. 

O.U.G . 70/2009 
70/2009 

c) autovehicu le şi remorci cu masă totală maximă autor i zată mai mare de 3500 kg 145 145 
2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorci lor neînmatriculate permanent sau temporar 9 9 
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorci lor 414 414 

CAPITOLUL IV" l 
Taxă pentru furnizare date 

Inregistrarea cetăţenilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registru l national de evidenţă a 

1 
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere ş i certificatelor de înmatriculare ş i din 

5 5 
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşt i de evidenţă a permiselor de coducere ş i certificatelor de înmatriculare. 

CAPlTOLULV 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioar·e 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1 991 ' 
1 5 lei /hectar 

15 lei /hectar sau 
1 sau fractiune 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi foresti ere 1 

de hectar 
fractiune de hectar 

Potrivit prevederi lor Ordonanţe i de u~ a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea ş i Î1m1ânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole ş i forestiere, publicată în Monitorul 
Ofioi• l • 1 Româ•ioi, Pru1~ 1, oc. 1 O ~~' 2004, •pmOOffi pri• Log" " 34/2005, ;, •oopol "'" "'''" oliboMii titlorilm do pm,.iow~ <lib""" şi imn'"=• titl~ilm do P"P''""' """" 
terenuri lor agr icole şi forest iere se c~ at t:, '( 

( ~( A~~;);'l , 
~~Q Presedinte de Sedinta- D1"R~'-<:: ~ · e::O e tJ ·~· 
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