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ANEXA 1

l.Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita, desfasurata
la cladiri, in cazul persoanelor frzice, sunt cele prevazutela art.Z1l, alin. 3

- cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa - 478lei / np

- cladire cu peretii exteriori din lemn, platra natural4 caramida
nearsa - 137 lei / np

- cladire - anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori
din caramida arsa - l23lei / mp

- cladire - anexa cu peretii exteriori din lemn, piatra naturala,
caramidanearsa - 54 lei / mp

- in cantl contribuabilului care detine Ia aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol, demisol, sau la mansarda -75 % din suma care s-ar
aplica cladirii

2 .Cotaimpozitului sau taxei pe cladiri prevantte de art.253, alin2 din
Legea nr 57I I 2003, privind Codul Fiscal, cu modificarle si completarile
ulterioare, se stabileste pentru persoanele juridice la 1,15 oZ asupra valorii de
inventar a cladirii aflate in proprietatea contribuabilului.

3.In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste la 5, 75 %
si se aplicalava\oarea de inventar a cladirii inregistrate in contabilitatea
persoanelor juridice panala sfarsitul lunii in care s-a efectuatprima
reevaluare ( conf, art. Alin.6 din Legea nr 571 I 2003, privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare ). Fac exceptie cladirile care au fost
amortizate integral potrivit legii, in cazul oarora cota impozitului pe cladiri
este cea prevazvta la alin. 2 dinprezenta hotarare).

4. Cotaprivind taxa pentru serviciile de reclama si publicitate prevazuta
la art270, se stabileste Ia3 o/o din valoarea serviciilor de reclama si
publicitate.

5. Valoareataxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate datorate
conform prevederilor art27l, d\nlegea w 571 12003, privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare se stabileste astfel :

In cazvl unui afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o
activitate economica suma este de 28 lei / ^p, sau fractiune de m/p.

In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru
reclama si publicitate suma este de 20lei / ^p, sau fractiune de m/p.



6. Impozit si taxa pe terenuri cu constructii se calculeaza conform art.258
art2 sizonelor stabilite conform Hot. Consiliului - zonaA centru civic,
zonaB- terenurile amplasate pe DJ 140, 144, DN 72, zona C- terenurile
amplasate pe uliti latera\e.

Pentru localitatea Aricestii Rahtivani :
-zonaA-766 le i /ha
-zonaB-613 le i Iha
- zonac - 460lei / ha

pentru localitatile Nedelea, Tg. Nou, Stoenesti, Buda :
- zona B - 460 lei /ha
- zona C - 306 lei /ha

T.lmpozit si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, orice alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, se calculeaza
conform art.258 alin4.

8. Impozit si taxa pe terenuri amplasate in extravilan se calculeaza cu 39
Iei lha

g.Impozit pe mijloc de transport se calculeaza conform art.263.
10. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediu urban :
- pana la 150mp este de 5 lei
- intre 150-250 mp este de 6 lei
- intre 251- 500mp este de S lei
- intre 501- 750 mp este de 10 lei
- intre 75L - 1000 mp este de 121ei
- peste 1000 mp este de 12+0,0I lei lmp pentru frecare mp care

depaseste 1000 mp.
11. Taxa pentru autorizatie de foraje sau excavari este de 1 lei pentru

fiecare mp afectat.
12. T axa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chio scuri,

cabine, tonete, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru
amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este
deTle i /mp

l3.Taxa autorizatie racorduri si bransamente la retele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electricq telefonie si televiziune prin cablu
este de 11 lei

l4.Taxapentru avizarcacertificatului de urbanism este de 13 lei
15, Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si

adresa este de 5lei.
16. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare este de 17 lei.
17. Taxapenffu eliberare plan cadastral este de 23 lei



18. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator este de 50 lei si

pentru viza13lei.
19. Taxa pentru eliberarea I vizarcaanuala a autotizatiei privind

desfasurar ea aitivltatri de alimentatie publica 2.000 lei

20. Impozit pe spectacol , discoteci este de 1 lei /mp

2l.Taiaduplicie pentru primul certificate de stare civila este de 2\ei,

iar pentru urmatoarele, solicitate, este de 50 lei

22. .Contraventia prevazuta la art.294 a\in.2,1it.a, se sanctioneaza cv

amenda de 60 lei, iar cele de |a lit. b-d, cu amenda de 200 }ei, sau cu

avertisment. In cazulpersoanelor juridice amenzile se majoreaza cu3OO o '

23. Bonificatie pintru platacu anticipatie ( pana la 31 martie ) se

stabileste pentru persoanele frzice dupa cum urmeaza :
- in ianilimpozitului / taxei pe cladiri Ia 10 o/o

- in can:/- impozitului / taxei pe teren Ia l0 Yo
- in cazvlimpozitului pe mijloace de transporlla I0 o/o

24. Scutirile prevazut., itr codrrl fiscal, se acorda pebaza cererilor

insotite de documente justificative, pentru a beneficia de scutife pe intreg

anul 201 1, cererile vor fi depuse pana la 3 1 ianu atie 201t, in caz contrar

scutirea se va acorda ptopottiottui .r, perioada ramasa pana la sfirsitul

anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cavza depun

cerere.
25. pentru persoanele fizice care nu au contract de salubr\tate cu firma

prestatoare dL servicii, se stabileste o taxa de habitat in suma de 20lei pe

luna.
26. pentru certificatele fiscale de orice fel eliberate in regim de urgenta,

in termen de 24 de ore, de la inregistrare se poate percepe o taxa speciala'

fapt pentru care propun o taxa de 20 lei'


