ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFINTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul local Sfintu Gheorghe,judeţul Ialomiţa , intrunit in sedinta ordinara din data de
..................
Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997.
Având în vedere prevederile:
-art.36 alin.(4) lit.c) coroborate cu art.45 alin.(1)din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicata , modificata si completata
-art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 6 din Legea nr.52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile Titlului IX din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003,cu modificările şi
completările ulterioare.
-prevederile HG nr.1309 din 27.12.2012 privind nivelurilurile pentru valorile
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in
anul 2013;
- prevederile O.G.nr.1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale in
domeniul impozitelor si taxelor locale;
-analizând Planul urbanistic general aprobat prin HCL Sfintu Gheorghe nr. 9/21.04.2003
-ţinând seama de necesitãţile de stabilire a veniturilor proprii ale bugetului local în scopul
asigurãrii finanţãrii cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de condiţiile locale specifice
zonei,pe de altã parte
Examinând:
- expunerea de motive a primarului nr. ........ din ..................
- raportul de specialitate nr. ........ din ..............
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. ...... din .......
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea
teritoriului si urbanism nr. .........../...............

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2013,dupã cum urmeazã:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevãzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele
locale pentru anul 2013,constituind anexa nr.1
b) cota prevãzutã la art.253 alin.2 din Codul Fiscal , se stabileste la 1,50 %.
c) cota prevãzutã la art.253 alin.6 din Codul Fiscal,se stabileste la 10 %.
d) cota prevãzutã la art.270 alin.4 din Codul Fiscal,se stabileste la 3 %.
(2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de
întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.2 - (1) Pentru determinarea impozitului pe clãdiri,precum şi a impozitului pe teren , pentru
anul 2012 încadrarea terenurilor pe zone şi a rangului localitãţii,se stabileşte dupã cum urmeazã:
a) satul Sfintu Gheorghe rangul IV ,zona A
b) satele :Malu si Butoiu , rangul V, zona A.
(2) Coeficienţii de corecţie prevãzuţi la art.251 alin.(5) , art.258 alin.(5) şi art.275 alin.3 nu sunt
incluşi în nivelurile taxelor stabilite în anexa nr.1.
Art.3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget
local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se
plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art.4. În cazul contribuabililor persoane fizice si juridice , pentru plata cu anticipaţie până la data
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de 31.03.2013 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport,
se acordă bonificaţie în cuantum de 10%, cu exceptia art.3.

Art.5- Facilitatile fiscale acordate contribuabililor din comuna Sfintu Gheorghe pentru impozitele
si taxele locale datorate in anul 2013 , sunt prevazute in anexa 2 la prezenta hotarare.
Art.6- Prezenta hotarare abroga prevederile hotararii Consiliului local nr.27 din 20.12.2013.
Art.7 - Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitãrii
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţã publicã prin grija secretarului comunei Sfintu
Gheorghe .
Art.8 - Aducerea la cunoştinţã publicã se face prin afişare la sediul consiliului local,precum şi la
afişierele amplasate în toate satele comunei.

INITIATOR ,
Primar -Gomes Iuliana Livia
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Anexa nr..... la
Hotãrârea nr. .....din ..............
TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE IMPOYABILE,IMPOZITELE SI TAXELE LOCLE ,ALTE TAXE ASIMILATE
ACESTORA,PRECUM SI AMENZILE APLICABILE INCE[PAND CU ANUL 2013

CAPITOLUL II

IMPOZITUL SI TAXA PE CLÃDIRI

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pãtrat de suprafaţa construitã desfãşuratã la clãdiri şi alte construcţii
aparţinând persoanelor fizice
Art.251 - alin.3
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2013
Felul clãdirilor şi al altor
Construcţii impozabile

Valoarea impozabilã
- lei/mp Cu instalaţii de apã,canalizare,
electrice,încãlz. (cond.cumulative)

1

2

3

4

5

6

Clãdiri:
Cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
Cu pereţi exteriori din lemn,din
piatră naturală,din cărămidă
nearsă,din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu cadre din
beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
Clădire-anexă cu pereţi exteriori
din lemn,din piatră naturală,din
cărămidă nearsă,din vălătuci
sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol ,la
demisol , mansarda ,utilizate ca
locuinta , in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute mai sus
In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol ,la

Fãrã instalaţii de apã,canal.
electrice, încãlzire

953

555

254

159

159

143

95

63

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii
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demisol , mansarda ,utilizate in
alte scopuri decat cel de
locuinta , in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute mai sus
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ – teritoriale ,
concesionate , inchiriate , date in administrare ori in folosinta , dupa caz , persoanelor juridice se
stabileste taxa pe cladiri , care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor , locatorilor, titlularului
dreptului de administrare sau folosinta , dupa caz , in conditii similare impozitului pe cladiri .
ART.252 – Majorarea imozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri :
Art.252.- (1) Persoanele fizice care au în proprietate doua sau mai multe clădiri datoreză un impozit pe
clădiri, majorat dupa 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 intra sub incidenţa alin (1) persoanele fizice care deţin in proprietate clădiri
dobandite prin succesiune legală.
- (3) In cazul deţinerii a doua sau mai multe clădiri în afara celei de domiciliu,
impozitul majorat se determină în
funcţie de ordinea in care proprietăţile au fost dobandite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă
calitatea de proprietar.
- ( 4) Persoanele fizice prevăzute la alin (1) au obligaţia să depună o declaraţie
speciala la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţei publice locale in raza carora
îşi au domiciliu, precum şi la cele in raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul
declaraţiei speciale va fi cel prevazut prin normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului “
CAPITOLUL III IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Art.258 alin.2
Zona în cadrul
Localitãţii
A

IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
-Terenuri cu construcţiiNIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2013 (lei/ha)
Nivelurile impozitului pe ranguri de localitãţi
Rang IV - sat reşedinţã
Rang V - sat aparţinãtor
889
711
IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN

Art.258 alin.4
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Categoria de folosinţã

Arabil
Pãşune
Fâneţe
Vii
Livezi
Pãduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestierã
Terenuri cu ape

Zona I
Lei/ha
Zona A
28
21
21
46
53
28
15

Art. 256. alin (3) – Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ- teritoriale concesionate, închiriate, date in administrare sau in folosinţa, se stabileşte
taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de
administrare sau folosinţa, după caz in condiţii similare impozitului pe teren.
In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii , impozitul pe teren se stabileşte prin inmultirea suprafeţei
terenului , exprimata in hectare cu suma prevăzuta in alin 4 , iar acest rezultat se inmulteste cu
coeficientul de corecţie corespunzător zonei .
IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN
Art.258 alin.6
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Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5
5.1
6.
6.1
7.
7.1
8.
8.1
9.
10.

Categoria de folosinţă

Zona A
Lei/ha

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod,alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1.
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod,alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,cu excepţia
celui prevăzut la nr.crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de
protecţie
Teren cu apă,altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

31
50
28
28
55
X
56
X
16
X
6
34
X
X

In cazul unui teren amplasat in extravilan , impozitul pe teren se stabileşte prin inmultirea
suprafeţei terenului exprimata in hectare cu suma corespunzătoare prevăzuta in tabel inmultita cu
coeficientul de corecţie corespunzător zonei .
Clasa de calitate a terenului din extravilanul comunei Sfintu Gheorghe , a fost stabilita de
Oficiul de studii pedologice si agrochimice Ialomiţa , conform tabelului .
CAPITOLUL IV IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art.263 alin.2 – Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanicã:
In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule , impozitul pe mijlocul de transport se calculează in
funcţie de capacitatea cilindrica a acestuia , prin inmultirea fiecărei grupe de 200 de cm cubi sau
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor :
Mijloace de transport cu tractiune mecanica
I.Vehicule inmatriculate(lei/200cmc sau fractiune din aceasta)
Tipul mijlocului de transport
Nivelurile actualizate
pentru anul 2013
-lei/an/200 cmc sau
fracţiune1.Motorete,scutere,motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică
8
de până la 1600 cmc inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc
18
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc
72
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc
144
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cmc
290
6. Autobuze,autocare,microbuze
24
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12
30
tone inclusiv,precum şi autoturismele de teren din producţie internă
8. Tractoare înmatriculate
18
II.Vehicule inregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrica:
Lei/200cmc
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica de 4.800 cmc
4
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare de 4.800 cmc
6
5

2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

150 lei/an

Art.263 alin.(4) - Pentru autovehicule de transport marfã cu masa totalã maximã autorizatã
egala sau mai mare de 12 tone
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2013
Numãrul de axe şi greutatea bruta
incarcata maximã admisa

Impozitul
( in lei/an)
Axe motoare cu sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie
pneumatica sau echivalentele
pentru axele motoare
recunoscute

I.Vehicule cu doua axe

1.Masa de cel putin 12 tone ,dar mai
mica de 13 tone

0

133

133

367

367

517

517

1.169

517

1.169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472

mai

615

623

mai

623

973

mai

973

1.545

mai

1.545

2.291

mai

1.545

2.291

1.545

2.291

2.Masa de cel putin 13 tone ,dar mai mica
de 14 tone
3.Masa de cel putin 14 tone ,dar mai
mica de 15 tone
4.Masa de cel putin 15 tone ,dar mai
mica de 18 tone
5. Masa de cel putin 18 tone
II. Vehicule cu trei axe
1.Masa de cel putin 15 tone ,dar mai
mica de 17 tone
2.Masa de cel putin 17 tone ,dar mai
mica de 19 tone
3.Masa de cel putin 19 tone ,dar mai
mica de 21 tone
4.Masa de cel putin 21 tone ,dar mai
mica de 23 tone
5.Masa de cel putin 23 tone ,dar mai
mica de 25 tone
6.Masa de cel putin 25 tone ,dar mai
mica de 26 tone
7.Masa de cel putin 26 tone
III.Vehicule cu patru axe
1.Masa de cel putin 23 tone ,dar
mica de 25 tone
2.Masa de cel putin 25 tone ,dar
mica de 27 tone
3.Masa de cel putin 27 tone ,dar
mica de 29 tone
4.Masa de cel putin 29 tone ,dar
mica de 31 tone
5.Masa de cel putin 31 tone ,dar
mica de 32 tone
6. Masa de cel putin 32 tone
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Art.263 alin.(5) – Pentru combinaţii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de
transport marfa cu masa totalã maximã autorizatã egala sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(in lei/an)

Numãrul axelor şi masa totalã maximã
autorizatã(în tone)

Axã/axe motoare cu sistem de
suspensie pneumaticã sau
echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru
axele motoare

X
0

X
0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

8.Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica
de 28 tone

747

1310

9. Masa de cel putin 28 tone
II.Vehiculel cu 2+2 axe
1.Masa de cel putin 23 tone,dar mai
mica de 25 tone
2.Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica
de 26 tone
3.Masa de cel putin 26 tone , dar mai mica
de 28 tone
4.Masa de cel putin 28 tone , dar mai mica
de 29 tone
5.Masa de cel putin 29 tone , dar mai mica
de 31 tone
6.Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica
de 33 tone
7.Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica
de 36 tone
8.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica
de 38 tone
9. Masa de cel putin 38 tone
III.Vehicule cu 2+3 axe
1.Masa de cel putin de 36 tone , dar mai
mica de 38 tone
2.Masa de cel putin de 38 tone , dar mai
mica de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone
IV.Vehicule cu 3+2 axe

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1.429

1.984

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986

I. Vehicule cu 2+1 axe
1.Masa de cel putin 12 tone,dar mai
mica de 14 tone
2.Masa de cel putin 14 tone , dar mai
mica de 16 tone
3.Masa de cel putin 16 tone , dar mai
mica de 18 tone
4.Masa de cel putin 18 tone , dar mai
mica de 20 tone
5.Masa de cel putin 20 tone , dar mai
mica de 22 tone
6.Masa de cel putin 22 tone ,dar mai
mica de 23 tone
7.Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica
de 25 tone
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1.Masa de cel putin 36 tone,dar mai
mica de 38 tone
2.Masa de cel putin 38 tone , dar mai
mica de 40 tone
3.Masa de cel putin 40 tone ,dar mai
mica de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3 axe
1.Masa de cel putin 36 tone,dar mai
mica de 38 tone
2.Masa de cel putin 38 tone,dar mai
mica de 40 tone
3.Masa de cel putin de 40 tone,dar mai
mica de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone

1.395

1.937

1.937

2.679

2.679

3.963

2.679

3.963

794

960

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

Art.263 alin.6 - Pentru remorci,semiremorci şi rulote:
Capacitatea

1. Pentru remorci,semiremorci şi rulote:
a) pânã la 1 tonã, inclusiv
b) peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone
c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
d) peste 5 tone
2. Pentru mijloace de transport pe apã:
a) luntre,bãrci fãrã motor,folosite pentru pescuit şi uz
personal
b) bãrci fãrã motor folosite în alte scopuri
c) bãrci cu motor
d) nave de sport şi agrement
e) scutere de apă
f) remorchere şi împingãtoare:
g.1. pânã la 500 CP
g.2. între 5001 şi 2.000 CP
g.3 între 2001 şi 4.000 CP
g.4 peste 4.000 CP
h) vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau
fracţiune din aceasta
i) ceamuri,şlepuri şi barje fluviale în funcţie
de capacitatea de încãrcare:
i.1. pânã la 1500 tone inclusiv
i.2. între 1501 şi 3000 tone inclusiv
i.3. peste 3000 tone

NIVELURILE STABILITE PENTRU
ANUL 2013
Impozit - lei/an
X
9
34
52
64
X
21
56
210
1119
210
X
559
909
1.398
2.237
182
X
182
280
490

CAPITOLUL V –TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ,AVIZELOR SI A
AUTORIZATIILOR
Art.267 alin. (1) - Pentru eliberarea certificatelor avizelor,autorizaţiilor
A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de
NIVELURILE STABILITE PENTRU
valoarea acestora sau a instalaţiilor,de suprafaţa terenurilor
ANUL 2013
sau de natura serviciilor prestate astfel:
Taxa – lei
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism,în funcţie de
X
suprafaţa pentru care se solicitã:
1.1. în mediul rural:
X
a) pânã la 150 mp inclusiv
3
b) între 151 şi 250 mp inclusive
3,5
c) între 251 şi 500 mp inclusive
4,5
d) între 501 şi 750 mp inclusive
6
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