ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA DUMBRAVA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR. 38
=========================
Din data de 16.12.2009
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE
PE ANUL 2010 IN COMUNA DUMBRAVA
Consiliul local al comunei Dumbrava judetul Timis
Avand in vedere referatul nr. 4397 / 15.12.2009 cu privire la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010.
Luand in considerare prevederile art. 16 lit. ( b ) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale .
In baza prevederilor art. 253 alin. 2 si 6 , art. 260 alin. 2 , art. 265 alin. 2 ,
art. 267 alin. 1, 4, 7, 11, 12, 13 , art. 268 alin. 1,2,3,4, art.270 alin. 4 , art. 271 alin.
2 lit. a si b , alin. 5 , , art. 282 alin. 1si 2 , art. 283 alin. 1,3.4, art.286 alin. 1 si 3,
art. 287 , art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile pct. 53 alin. 1 , pct. 54 , pct.72 alin. 3 , pct. 91 ,
pct. 146 , pct. 155 alin. 1 lit. c , pct.156 alin. 2 , pct. 158 alin. 3 si 4 , pct. 163 alin.
2 , pct. 169 , pct. 180 alin. 1 , pct. 185 alin. 1 si 2 , pct. 188 alin. 1 , lit. a , pct. 192 ,
pct. 198, pct. 199 lit. a subpct. 2.3,2.5 , pct. 202 , pct. 222 , pct. 224 alin. 1 si 2 ,
pct. 255 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile art. 26 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale .
Avand in vedere prevederile art. 38 alin. 2 lit. (d ) din Legea nr. 215/ 2001
privind administratia publica locala .
In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale .

HOTARASTE
============
Art. 1 : Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2010 , dupa cum
urmeaza :
a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Anexa nr. 1 care
cuprinde impozitele si taxele locale pentru anul 2010.
b)
Cota prevazuta la art. 253 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal se stabileste la 1,50 %.
c)
Cota prevazuta la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal se stabileste la 10 %.
d)
Cota prevazuta la art. 270 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal se stabileste la 3 %.

e)

Cota prevazuta la art.279 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal se stabileste la 5 % , fiind aplicata la tariful de cazare practicat de
unitatile de profil.
Numarul de zile pentru care se datoreaza taxa hoteliera , este egal cu numarul
zilelor de cazare.
Art.2 Bonificatia prevazuta la art. 255 alin. 2 , art. 265 alin. 2 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal se stabileste dupa cum urmeaza :
a) in cazul impozitelor pe cladiri la 10 % ;
b) in cazul impozitelor pe teren la 10 % ;
c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10 % ;

Art.3 Majorarea anuala prevazurta la art. 287 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal se stabilesc dupa cum urmeaza :
a) in cazul impozitului pe cladiri datorat de catre persoane
fizice pentru locuinta de domiciliu se aplica majorarea in
cota de 10%
b) in cazul impozitului pe teren datorat de catre contribuabilii
persoane fizice se aplica majorarea de 10 %
c) in cazul taxei pe mijloace de transport datorate de catre
contribuabili persoane fizice se aplica majorarea de 10 %
d) in cazul impozitelor datorate de catre contribuabilii,
persoane juridice, determinate, se aplica majorarea de 10 %
In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa , majorarea
anuala este inclusa in nivelurile acestora prevazute in anexa nr. 1 la
prezentul referat.
Art. 4 Procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane
prevazute la art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este
prevazuta in Anexa nr.2.
Art. 5 Taxele speciale instituite prin prezenta hotarare si cuantumuul
acestora sunt prevazute in Anexa nr. 3.
Art. 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 7 Impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa si cele stabilite pe
baza unei anumite sume in lei , se vor indexa anual in in conditiile art. 292 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Art. 8 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2010.
Art. 9 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca prevederile
Hotararii Consiliului Local nr.32 din 28 noiembrie 2008 privind stabilirea
impozitelor si taxelor pentru anul 2009.
Art. 11 Prezenta hotarare se comunica :




PREFECTURII JUDETULUI TIMIS
CONTABILITATII PRIMARIEI DUMBRAVA
SE AFISEAZA IN LOCURI PUBLICE

PRESEDINTE DE SEDINTA
BĂLU CĂLIN IOAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ILEANA IOVITONI

Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 din 16.12.2009
1. Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatilor – cap. V
Tipul taxei
Nivelul stabilit al
Cota de
Nivelul pentru anul
taxei
majorare
2010
X
X
X
Art.267 alin. (1) pentru
eliberarea certificatului de
urbanism , in mediul urban :
Taxa lei/mp
X
Taxa lei/mp
a) pana la 150 mp inclusiv
5
10%
5.5
b) intre 151 si 250 mp inclusiv 6
10%
6.6
c) intre 251 si 500 mp inclusiv 8
10%
8.8
d) intre 501 si 750 mp inclusiv 10
10%
11
e) intre 751 si 1.000 mp
12
10%
13.2
inclusiv
12 + 0,01 leu/mp
10%
13.2 + 0.011 lei/mp
f) peste 1.000 mp
pentru fiecare mp.
pentru fiecare mp.
care depaseste 1.000
care depaseste 1.000
mp
mp
In mediul rural taxa este egala
cu 50% din taxa stabilita in
mediul urban.
7 lei pentru fiecare
10%
7.7 lei pentru fiecare
Art. 267 alin. (4) taxa pentru
mp. afectat
mp. afectat
eliberarea autorizatiei de
foraje si excavari
7 lei pentru fiecare
10%
7.7 lei pentru fiecare
Art. 267 alin.(7) taxa pentru
mp. de suprafata
mp. de suprafata
eliberarea autorizatiei de
ocupata de
ocupata de
construire pentru chioscuri ,
constructie
constructie
tonete, cabine, spatii de
expunere , situate pe cxaile si
in spatiile publice , precum si
pentru amplasarea corpurilor
si a panourilor de afisaj , a
firmelor si reclamelor
11
10%
12.1
Art. 267 alin.(11) taxa prntru
eliberarea autorizatiilor
privind lucrarile de racorduri
si bransamente la retelele
publice de apa , canalizare ,
gaze , termice, energie
electrica, telefonie si
televiziune prin cablu , taxa
datorata pentru fiecare racord
este
13
10%
14.3
Art. 267 alin.(12) taxa pentru
avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de
urbanism si amenajarea
teritoriului de catre primari
ori structurile de specialitate
din cadrul consiliilor judetene
Art. 267 alin. (13) taxa pentru 8
10%
8.8
eliberarea certificatului de

nomenclatura stradala sau
adresa
Art. 268 alin. (1) taxa pentru
eliberarea unei autorizatii
pentru desfasurarea unei
activitati economice
Art. 268 alin. (2) taxa pentru
eliberarea autorizatiilor de
functionare
Art. 268 alin.(3) taxa pentru
eliberarea de copii heliografice
de pe planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri ,
detinute de consiliile locale
Art. 268 alin.(4) taxa pentru
eliberarea certificatului de
producator
Art.268 alin.(5) taxa pentru
eliberarea/vizarea anuala a
autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de
alimentatie publica

13

10%

14.3

17

10%

18.7

28 lei pentru fiecare
mp. sau fractiune de
mp.

10%

30.8

30

10%

33

x

x

330

2. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate – capVI
Art. 271 alin.(2) taxa pentru
Lei/mp sau fractiune Lei/mp sau
afisaj in scop de reclama si
fractiune de mp.
de mp.
publicitate :
a) in cazul unui afisaj situat
in locul in care persoana
deruleaza o activitate
economica
b) in cazul oricarui alt panou
, afisaj sau structura de
afisaj pentru reclama si
publicitate

30.8
28

10%

20

10%

22

3. Impozitul pe spectacole – cap. VII
Lei/mp
Art. 275 art.(2) manifestarea
artistica sau activitate
distractiva :
2
a) in cazul videotecilor
3
b) in cazul discotecilor
4. Alte taxe locale – cap. X
Art. 283 alin.(1) taxa pentru
utilizarea temporara a
locurilor publice
1. taxa pentru parcarea
15.73 lei/zi/vehicul
ocazionala a autovehiculelor
2. taxa pentru depozitarea de
3.63 lei/mp/zi
materiale
3. taxa pentru desfacerea de
produse ce fac obiectul

10%
10%
X

2.2
3.3

comertului in piete, in
oboare, in standuri situate
de-a lungul drumurilor
publice, in parcari, in
chioscuri , tonete
amplasate de-a lungul
drumurilor publice , rulote
Art. 283 alin.(2) taxa zilnica
pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor destinate in
scopul obtinerii de venit
Art. 283 alin.(3) taxa anuala
pentru vehiculele lente
prevazute la art. 283 alin. (3)
din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal

3.63 lei/mp/zi

Lei/zi
15.73
Lei/an

X

X

42

10%

46.2

Nota : La art. 283 alin.(1) pct. 2 fac exceptie persoanele care construiesc cu
autorizatie de constructie.
INSP. IMPOZITE SI TAXE
IOVITONI ANDREIA
Anexa nr.2 la HCL nr. 38 din 16.12.2009

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane prevazute la
art. 286 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In baza art. 286 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se pot
acorda facilitati fiscale , urmatoarelor categorii de persoane :
1. Persoanele fizice singure ale caror venituri lunare sunt mai mici decat
salariul minim brut pe tara
2. Persoanele fizice care beneficiaza doar de indemnizatie de somaj sau
ajutor social
Scutirea de impozit se acorda , numai pentru locuinta de domiciliu si
terenul aferent acestuia , pe baza de cerere , proportional cu perioada
ramasa pana la sfarsitul anului , scutirea operand cu data de intai a lunii
urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in
vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate apartinand acesteia.
Consiliul local poate acorda scutire sau reducere de la plata impozitului pe
cladiri si a impozitului pe teren persoanelor mentionate mai sus , in baza
unui dosar care va contine urmatoarele acte :
 Cerere pentru scutire sau reducere a impozitului cladiri/teren , scrisa si
depusa de solicitant , sau persoana care il reprezinta legal;
 Copie xerox act de identitate al solicitantului;



Dovada dreptului de proprietate , de preferat extras de Carte Funciara
cat mai actual – din care sa reiasa titularul acestui drept ;
 Cupon pensie sau adeverinta de venit
 Declaratie pe propria raspundere a debitorului din care sa rezulte ca nu
realizeaza alte venituri decat cele pentru care a depus actele.
Dosarul aratat mai sus se inregistreaza la secretarul Primariei , se verifica
de catre inspectorul de impozite si taxe si se supune aprobarii consiliului
local.
Persoanele fizice beneficiare a scutirilor ce fac obiectul prezentei anexe vor
fi obligate ca in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile
acestora , sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile
de la data modificarii respective.
In cazul unei calamitati naturale , persoanele fizice sunt scutite de taxa
pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.

INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE
ANDREIA IOVITONI

Anexa nr.3 la HCL nr. 38 din 16.12.2009

Taxe speciale – cap. IX
Nr.
crt.
1
2
3
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumirea taxei speciale

Nivelul taxei speciale

Taxa vanzare teren in extravilan
Taxa comert ambulant
Taxa deplasare comisie pe teren
Taxa arendare terenuri din rez.primariei.
Arabil - intravilan
- extravilan
Fanete – intravilan
- extravilan

18.7 lei
18.15 lei/zi
36.3 lei

Taxa incheiere casatorii in zilele nelucratoare
Taxa inregistrare vehicule lente
Taxa inregistrare mopede
Taxa mopede
Taxa traversare cablu subteran
Taxa avize

30.8 lei
55 lei
22 lei
11 lei
1 lei/m.l.
200 lei

0.12 lei/mp.
116.6 lei/o,58 ha
0.099 lei/mp.
102.3 lei/o,58 ha

INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE
ANDREIA IOVITONI

