ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMU"NA CORNATELU
CONSILIUL LOCAL CORNATELU

HOTARARE
privind stabiJirea impozitelor §i taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al Comunei Cornatelu, judetul Dambovita intrunit
extraordinara in data de 18 decembrie 2012;
Avand in vedere :

In

~edinta

nr.
raportul consilierului impozite ~i taxe Fumea Rodica, cu
4645/13.11.2012, pentru stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul
2013;
expunerea de motive a primarului comunei ill. 4662/13.11.2012;
prevederile art.36, alinA, lit.c) din Legea nr.215/200 1 privind administratia
publica locala, republicata cu modificarile

~i

completarile ulterioare;

prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile
completarile ulterioare;

~l

Hotarare Guvemului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile

~i

completarile'ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
modificarile ~i completarile ulterioare;
rapoartele comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

,

In temeiul art. 68, alin. 1

~i

locale,

cu

art.115,alin.l ,lit. b) din Legea ill.215/200 1 privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art .1. - In anul 2013, impozitele $i taxele locale raman identice cu cele din anul 2012,
a~a

cum au fost aprobaic prin HeL nr. 42/21.12.2011,astfel :
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in tabloul privind impozitele si taxele
locale pentru anul fiscal 2013, constituind anexa nr 1 la prezenta,niveluri calculate
conform art. 251 alin. 3 din Codul fiscal;valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in
functie de rangul si zona localitatii cu coeficientul de coreetie corespunzator.

b) calculul impozitului datorat de persoanele juridice se stabileste in cota de 1.5% la
valoarea de inventar a cladirii inregistrata In contabilitate ;In cazul unei cladiri care nu
a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta cota de impozitare este de
10% la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice;
c) impozitul pe teren se stabileste conform nivelurilor din tabelul impozite si taxe pe
teren din anexa nr.l, la care se aplica coeficientii de corectie In funqie de rang si
zona;
d)

impozitul pe mijloacele de transport se ca1culeaza in functie de capacitatea cilindrica a
acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200cmc sau fractiune cu suma
corespunzatoare din tabelul cuprins In anexa m.l ;

e) taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural este egala cu 50% din
taxa stabilita confonn art 267 alin. 1 EO 44/2004 ;

f) taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru

cladire care urmeaza a fi
folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0.5% din valoarea autorizata a
lucrarilor de construqie ;
0

g) taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat
cele prevazute in alt alineat este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor
de constructie ,inclusiv instalatiile aferente ;
h)

,

taxa pentru elibemrea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala ,a unei
constructii este egala cu 0.1 % din valoarea impozabila a constructiei iar taxa pentru
prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de constructie este egala
cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale.

A11.2. - Pentru determinarea obligativiUitii fiscale se stabile~te incadrarea pe ranguri de
localitati, dupa cum urmeaza :
Zona A , tang IV sat resedinta de comuna, respectiv satul Cornatelu ;
Zona A , rang V sate componente ale comunei, respectiv satul Bolovani, Corni,
Slobozia ~i Aluni~u ;
Art.3.- Persoanele care pana la 31 martie 2013 achita integral impozitele ~i taxele
locale beneficiaza de bonificatie I O%.Impozitele ~i taxele locale se platesc anual, In doua rate
egale pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv.
ArtA. - Impozitul pe cladiri, teren, mij loace de transport, eliberarea certificatelor,
avizelor si autorizatiilor nu se aplica pentru:
a. veteranii de razboi ;
b. persoanelor persecutate politic si cele deportate politic;
2

c. luptatorii si eroii maI1iri care au contribuit la victoria Revolutiei romane din
decembrie 1989 ;
d. vaduvelor veteranilor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au
recasatori t ;
e. persoanelor cu handicap gray sau accentuat, grad I de invaliditate
confoll11 hotararii guvemului .
Art.5. - Persoanele prevazute la art. 4, lit. c. sunt scutite de impozitul pe cladiri,
impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport numai la adresa de domiciliu si
pentru un singur mUloc de transpo111a alegere.
Art.6. - Se aproba urmatoare1e dispoziti i comune :
obligativitatea contribuabililor de a depune la compartimentul de specialitate
declaratiile de impunere in termen de 30 zile de la data dobandirii.
Art.7. - Se aproba urmatoarele contraventii :
depunerea peste termen a declaratiilor de impunere, conform art.294 alin.2, lit.a
cu amend a de la 69 lei la 277 lei ~i conform art.294 alin.2, lit.b)-d) cu amenda
de la 277 lei la 694 lei pentru persoane fizice ~i de la 277 lei lal110 lei,
respectiv de la 1110 lei la 2774 lei pentru persoane juridice;
art. 294,alin. 4 cu amenda de la 324 la 1572 lei pentru persoane fizice ~i de la
1272 lei la 6300 lei pentru persoane juridice.
Art.8. - Cu aducerea la indeplinire a prezenteia se responsabilizeaza consilier impozite
~i taxe Fumea Rodica, compartimentul contabilitate impozite ~i taxe.
Art.9. - Secretarul comunei Comatelu va aduce prezenta la cuno~tinta locuitorilor
comunei ~i 0 va comunica primarului comunei, compartimentului impozite ~i taxe din
cadrul primariei ~i Institutiei Prefectului juderul Dambovita.

,

CORNATELU
DATA 18.12.2012
Nr. 42
Contrasemneaza,
Secretar,
Ivan Florin Nelu

PRE$EDINTE DE $EDINTA.
Sarbu Ion

AN E X A NR.1
la Hotararea nr.42/18.12.2012

TABLOUL
cuprinzand impozitele si taxele locale pcntru anul 2013
Valorile impozabile pe rnetru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri,in cazul persoanelor fizice.
TipuJ cladirii

,

Valoarea impozabiJa lei/mp fara
instalatii de apa canalizare
electricesau incaJzire
Nivelurile indexate pentru
anul2013
SAT RESEDINTA - SATE COMPONENTE

Cladiri Cll pereti sau cadre din beton armat
sall cu peretii exteriori din caramida arsa
saudin orice alte materiale rezu!tate in urma
unui termic tratament termic sau chimic
B cladire Cll peretii exteriori din lemn, din
Piatra naturala ,din caramida nearsa ,din
valatuci sau din alte materiale nesupuse unui
tratament termic
C cladire anexa cu peretii din beton armat sall
cu peretii exteriori din caramida arsa sau din orice
alte materiale rezultate in urma ynui tratament termic
D) cladire anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala din cararnida nearsa ,valatuci sau alte materiale
nesupuse lInui tratament termic
E) in cazu! contribuabi!ului care detine la aceeasi adresa
incaperi arnpJasate la subsol ,demisol sau mansarde ,
utilizate ca locllinta in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazllte la lit. A,B,C,D.

631

602

181

173

162

155

71

68

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

Incepand cu data de 01.01.2007 pentru clad iri Ie proprietate publ ica sau pri vata a statu lui ori a unitati lor
administrativ teritoriale ,concesionate ,inchiriate ,date in folosinta ,dupa caz persoanelor juridice ,se stabileste
taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor ,Iocatarilor titlilarilor dreptului de
administrare sau de folosinta dupa caz,in conditii similare impozitu\ui pe cladiri
In cazlll persoanelor juridice, cJadirile care nll au fost revaluate in ultimmii3 ani anteriori anului fiscal de
referinta ,cota impozitului pe c!adiri se se stabileste la 10% si se apJica la valoarea de inventar a cladirii
inregistrata in contabilitate .
Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de 0 persoanajuridica aflata in functiune ,rezerva
sau conservare , chiar daca valoarea sa a fost recuperata pe calea amortizarii
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IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
I.Impozitul pe terenurile amplasate in intravilanul localitatii -terenuri cu constructii
Art 258 al in2
Zona in cadrul localitatii

A

NiveJurile impozabile pe ranguri de
localitati ( lei Iha)
IV
V
919
736

Art. 258.alinA
2. Impozitul Itaxa pe terenurile amplasate in intravilan alta categorie de foJosinta decat cea de terenuri cu
constructi i

Categoria de folosinta

Nivalurile aplicabile pentru anul 2013
Lei/ha
Zona

Rang

A

Teren arabi I
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri sau alte terenuri forestiere
Terenuri cu ape

IV
31

24
24
53
61
32
17

V
29
22

22

48
55
30
16

,
Incepand cu data de 01.01.2007,pentrll terenurile proprietate publica ori privata a statului ori a unitatilor
administrativ teritoriale ,concesionate ,inchiriate, date in administrare ori in folosinta se stabiJeste taxa pe
teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor ,Iocatarilor ,titlliarilor dreptului de proprietate in
conditii similare impozitului pe teren

Art. 258 alin.6
3. [mpozitlli/taxa pe terenurile amplasate In extravilan
Categoria de folosinta

Zona lei Iha

Rang IV

V

A

Terenuri cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod

36
57
31
31
63

32
54
29
29

58

5

63
7
38
19

Livada pe rod
Teren eLI apa altul decat eel eu amenajari piseieole
Teren ell amenajari piseieole
Padure saLl alt teren eu vegetatie forestiera

58
6
36
17

Art. 263. alin.2
4. Taxa aSLlpra mijloaeelor de transport
I. M ij loe de transport eu traeti une
Suma in lei pentru fieeare grupa de
meeaniea
200eme sau fraetiune din aeeasta
Motorete ,seutere, motoeielete si autoturisme eu
10
Capaeittea eilindriea de pana la 1600eme. inelusiv
22
Autoturisme eu eapaeitatea eilindriea
intre 1601-2000 eme inelusiv

Autoturisme eu eapaeitatea eilindriea
intre 2001-2600 inelusiv
Autoturisme eu eapaeitatea eilindriea
Intre 260 I -3000 inelusiv
Autoturisme eu eapaeitatea eilindriea
De peste 300 I eme.
Autobuze, autoeare mierobuze
Alte autovehieule eu masa totala de
panS. la 12 to inclusiv,
Traetoare inmatrieulate
II Vehieule lnregistrate

Vehicule lnregistrate eu eapaeitatea eilindriea < 4800
Vehieule lnregistrate eu eapaeitatea eilindriea > 4800
Vehieule tara capacitate eilindriea evidentiata

,

Remorei ,semiremorei sau rulote
pana la I to inclusiv
peste J to.inelusiv dar nu mai mult de
3 to ne
peste 3 to dar nu mai mu It de5 to
peste 5 to

86
173
348

29
36
22
lei/200 erne
4

6
150 lei/an

10
35
54
66

5. Taxa pentru eliberarea eeL1ifieateior ,avizelor si autorizatiilor
Suprafata pentru care se obtine
Taxa in lei Imp
eertifieatul de urbanism
pan a la 150 mp inelusiv
5
intre 150-250 mp inelusiv
6
intre 251- 500 mp inelusiv
8
intre 501- 750 mp inelusiv
10
intre 751-1 OOOmp inclusiv
12
12 +0,01 lei/mp pentru fieeare
peste 1000mp inelusiv
mp care depaseste 1000mp
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Tn mediul rural taxa pentru eliberarea certiticatului de urbnism este egala cu 50% din taxa stabilita pentru
mediul urban

6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje
sau excavari
7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire
pentru chioscuri, tonete ,cabine, spatii de expunere
situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru
amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firme
lor si reclamelor

8 lei pentru fiecare mp afectat

8 lei pentru fiecare mp

de supraf. ocupata

8. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind

lucrarile de racorduri si bransamente la retele de
apa , canalizare ,gaze, tennice , energie electrica
telefonie si televiziune prin cablll.

16 lei

pentru fiecare racord

9 Taxa pentru folosirea temporara a locurilor
16 lei

publice
10 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
pentru desfasurarea unei activitati economice
in mediul rural

20 lei

II. Taxa pentru eliberarea de copii

de pe planuri cadrastrale sau alte asemenea
planuri ,detinute de consiliile locale

34 lei

12 Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
a) in cazul unui afisaj situate in locul in care
persoana deruleaza 0 activitate economica

34 lei/ mp sau
fractiune de mp

b) in cazul oricarui alt atisaj sau structura de
afisaj
13

lmpozitul pe spectacole

-In cazul videotecilor
-In cazul discotecilor
14

24 lei/ mp sau
fractiune de mp

2
4

leu/mp/zi
lei/mp/zi

Taxe extrajudiciare de timbru
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal
7

- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

4 lei
6 lei

Eliberarea certificatelor de atestare fiscala

15

-pentru dezbatere succesiune
- pentru cadastru
- pentru instrainare
16

15 lei

30lei
100 lei

Taxe extrajudiciare de timbru
1. Eliberarea certificatelor, adeverin~elor ~i a oridiror alte Inscrisuri prin
care se atesta un fapt sau 0 situa~je

2. - STARE CIVIL<\.
-Inregistrarea la cerere In actele de stare civila a scimbarii numelui ~i sexului
- Inregistrarea Ja cerere In actele de stare civila a desfacerii casatoriei
- Transcrierea la cerere In registrele de stare civila romane a actelor de stare
civila romane a actelor de stare civila Intocmite de autoritatile straine
- Reconstituirea ~i Intocmirea ulterioara la cerere a actelor de stare civila
- Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute ,
sllstrase distruse sau deteri orate
17

2 lei

- 15 lei
- 2 lei
- 2 lei
- 2lei

- 2 lei

Taxe de inmatriculare

autovehicule si remorci cu masa totala
maxima autorizata de pana la 3500kg inclusiv
-atovehicule si remorci cu masa totala maxim
autorizata mai mare de 3500 kg. illClusiv

62 lei

J

50 lei

18. Taxa pentru eliberarea certificatului/adeverintei de

,

nomenclatura stradala

~i

adresa

19. Taxa pentrll eliberarea certificatullli de producator

20.

8 lei
83 lei

Taxe speciale:
- taxa de habitat Cll ?estina~ie speciala de salubrizare
- pentru persoanele care locuiesc singure

16 lei/ lunalgospodarie(locuin~a)
9 lei/lunalgospodarie(locuinta)

- taxa proteqie civilaldotare Serviciul Voluntariat pentru Situatii de Urgenta:
- persoane fizice
- persoane j urid ice

5 lei/ anual
10 lei/ anual

Contrasemneaza,
Secretar,
Ivan Florin-Nelu
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