ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRISENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR _____
DIN DATA DE ____________
PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PE ANUL 2018
Impozitul si taxa pe cladiri
Persoane fizice
AVAND IN VEDERE
Expunerea de motive a primarului comunei Criseni,
Referatul compartimentului de specialitate;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu completarile §i modificarile ulterioare;
Art 455 din Legea 227/2015
Orice persoana fizica care are in proprietate o cladire in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire,
exceptand cazul in care sunt alte prevederi.
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate,
inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz ,oricaror entitati ,altele decat cele de drept public , se stabileste
taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
Art 457
Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice calculul impozitului
pe clădiri se efectuează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.conform Art.457 alin.(2)
Valoarea impozabila a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia,
exprimat in metrii patrati, cu valoarea impozabila din tabelul urmator:

Tipul clădirii

0

Valoarea impozabilă-lei/mp/ mp
Cu instalaţii de apă - leiFără
instalaţii
de apă , canalizare
canalizare , electrice şi
, electricitate sau încălzire
încălzire (condiţii
cumulative )
1
2
1000
600

A.Cladiri cu pereti sau cadre din beton
armat , din caramida arsa , piatra
naturala sau alte materiale asemanatoare
300

200

B.Cladiri cu pereti din lemn , caramida
nearsa , paianta, valatuci, sipci sau alte
materiale asemanatoare
C.Constructii anexe corpului principal al
unei cladiri
avand peretii din beton, caramida arsa ,
piatra sau alte materiale asemanatoare

200

125

175

75

D.Constructii anexe corpului principal al
unei cladiri, avand peretii din lemn,
caramida nearsa , valatuci, sipci sau alte
materiale asemanatoare
E.In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol

75%din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

,la demisol si/sau la mansarda ,utilizate ca
locuinta ,in oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit.A-D.
F. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol
,la demisol si/sau la mansarda ,utilizate in
50% din suma care s-ar
50% din suma care s-ar aplica
alte scopuri decat cel de locuinta ,in
aplica cladirii
cladirii
oricare dintre tipurile de cladiri prevazute
la lit.A-D.
(5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci
suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de
transformare de 1,4
(6)Valoarea impozitului /taxa pe clădiri în cazul persoanelor fizice se ajustează în funcţie de rangul localităţii
şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în
tabelul următor:
Rangul loc IV-CRISENI
Rangul loc V- CRISTUR;GARCEIU
Zona A-1.10
Zona A-1.05
Zona B-1.05
Zona B-1.00
Zona C-1.00
Zona C-0.95
Zona D-0.95
Zona D-0.90
(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor se reduce in functie de anul
terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinta.
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta.
In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca
fiind cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care , la
terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% mai mare fata de valoarea aceteia la
data inceperii executarii lucrarilor.
Art 458
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii stabilite conform art 458 alin (1) din Legea nr 227/2015.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul/taxa pe cladiri utilizate
pentru activitati din domeniul agricol ,se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii stabilite conform art
458 alin (3) din Legea nr 227/2015.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice in cazul in care nu poate fi calculata
impozitul conform alin (1)art 458 din Legea nr 227/2015. se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii
impozabile determinate conform art 457.
Art 459
(1)In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin
insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata
folosita in scop nerezidential.
(2)In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate
economica, impozitul se calculeaza conform art 457.
(3)Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate
distinct, se aplica urmatoarele reguli:
a:) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate
economica, impozitul se calculeaza conform art 457.
b:) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate
econimica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea
economica,impozitul se calculeaza conform art 458.
Art.460
IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE
(1) Pentru cladirile rezidentiale , aflate in proprietatea persoanelor juridice calculul impozitului pe clădiri
se efectuează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.conform din Legea nr 227/2015.

(2)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii stabilite conform art 460 din Legea nr 227/2015.
(3)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice impozitul/taxa pe cladiri utilizate pentru
activitati din domeniul agricol ,se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile conform art
460 din Legea nr 227/2015.
(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice , impozitul se determina prin
insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul calculat in scop nerezidential.
(5)Pentru stabilirea valoarii impozabile a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice se au in vedere art 460
alin 5 Legea nr 225/2015.
(6)Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat.
(8)Pentru persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă cota
impozitului pe clădire se stabileşte la 5%
Art 462 Plata impozitului pe clădiri:
- impozitul pe clădiri se plăteşte anual în două rate egale până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
- Impozitul anual pe clădiri datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, persoane fizice sau juridice, de
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 31 martie.
- Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pe intreg anul de catre persoanele juridice pana la 31
martie a anului respectiv ,se acorda cu bonificatie de 10%.

Art 463
IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU
CONSTRUCŢII
Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza anual impozit pentru aceasta,
exceptand cazul in care sunt alte prevederi.
(2)Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului /unitati administrativ-teritoriale , concesionate,
inchiriate, date in folosinta se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau folosinta si se stabileste proportional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesionare, inchiriere , administrare folosinta.
Art 465 (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă de
terenuri cu construcţii , impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în ha.cu
suma corespunzătoare din tabelul de mai jos si cu coeficientul de corectie corespunzatoare fiecarei zone:
IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
- TERENURI CU CONSTRUCŢII:
Nr
crt

Localitatea

Rang

Zona

Delimitarea in cadrul zonei

1.

CRISENI

IV

A

1-33; 71-110; 153-187; 273-286; 300-314; 410441; ZONA INDUSTRIALA
34-70; 111-152; 188-272; 287-293; 299-299; 315395
294-297

B

2

3

CRISTURCRISENI

GARCEIU

V

V

C
D
A
B
C
A
B
C

1-30; 164-204/A
31-163
1/A-37; 292-324
141-144; 179-207
38-140; 145-178; 208-291

Coeficientii de corectie sunt prevazute in urmatorul tabel:
Rangul localitatii
Coeficient de

Impozite stabilite
pentru anul 2018
lei/ha
889
711
534
348
711
534
711
534
355

corectie
IV

1.1

V

1

IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
-orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii(3)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinţă decat cea de
terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în ha.cu
suma corespunzătoare din tabelul de mai jos si cu coeficientul de corectie corespunzatoare fiecarei zone:

Nr
crt
1
2
3
4
5
6

Categoria de folosinta

Zona A lei/ha

Zona B lei/ha

Lei/ha
Zona C lei/ha
Zona D lei/ha

Arabil
42
31
28
22
Pasune
31
28
22
19
Fanete
31
28
22
19
Vii
69
52
42
28
Livezi
79
69
52
42
Paduri-terenuri cu
42
31
28
22
vegetatie forestiera
7
Terenuri cu ape
22
19
12
0
8
Drumuri si cai ferate
x
x
x
x
9
Neproductiv
x
x
x
x
(6)In cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenurile ampasate in intravilan, inregistrat in registrul agricol la
alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform
urmatoarelor numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele condirii:
a)au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura
b)au inregistrat in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de
activitate prevazurt la lit a)
Pentru determinarea impozitului pe teren, diferentiat pe ranguri de localitati se vor aplica urmatorii coeficient de
cortectie:
Rangul localitatii

Coeficient de
corectie

IV-Criseni

1.1

V-Girceiu si Cristur- 1
Criseni
Se cuprind in categoria terenurilor intravilane suprafetele urmatoarelor parcele conform PUG actualizat , astfel:Tau;
Polgar; Rat Ingradit; Oseneoaia; La Baidoc; Delnita; Pe Parau; Fundatura; Laburi; Coasta Herecleanului
IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art 465 alin(7)
Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se calculează prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu
suma corespunzătoare din tabel, înmulţită cu coeficienţii de corecţie corespunzători.
Nivelurile impozitului pe terenul extravilan pentru anul 2017 neajustate
corespunzatori sunt urmatoarele:

Nr.crt.

Zona/Categoria de folosinţă

cu coeficientii de corectie

Nivelurile
pentru anul 2018

Zona(lei/ha)
1.

Terenuri cu construcţii

31

2.

Teren arabil

50

3.

Păşune

28

4.

Fâneaţă

28

5.

Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr. crt.5.1

55

Vie până la intrarea pe rod

X

Livadă pe rod,alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

56

Livadă până la intrarea pe rod

X

Pădure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui
prevazut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani si padure cu rol de
protectie
Teren cu apă altul decat cel cu amenajari piscicole

16

Terenuri cu amenajări piscicole

34

9.

Drumuri şi căi ferate

X

10.

Teren neproductiv

X

5.1.
7.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

X
6

• 1 m²=0,0001 ha
• Coeficienţii de corecţie sunt cei prevăzuţi în tabelul de mai jos:
•
Rangul loc IV-CRISENI
Rangul loc V- CRISTUR;GIRCEIU
Zona A-1.10
Zona A-1.05
Zona B-1.05
Zona B-1.00
Zona C-1.00
Zona C-0.95
Zona D-0.95
Zona D-0.90
INCADRAREA IN ZONA APARCELELOR DIN TERENURILE EXTRAVILANE:
NR
SATUL
ZONA A
ZONA B
ZONA C
CRT
PARCELA
PARCELA
PARCELA
1
CRISENI
TAU(suprafata conf PUG
DELNITA(suprafata
Peste Deal;
actualizat)
conf PUG actualizat)
Fundatura;
POLGARI(suprafata conf PUG)
PE PARAU(suprafata
Glimeie;
actualizat
conf PUG actualizat)
Purcaresti;
RAT INGRADIT(suprafata conf
Mazariste;
PUG actualizat)
Laburi(suprafata
OSENOAIA(SUPRAFATA
conf PUG
CONF pug actualizat)
actualizat);
LA BAIDOC(suprafata conf
Sub cfr;
PUG actualizat)
Balta I;
Toptile;
La brazi;Cotu
tertului

2

GARCEIU

RAT

Pusta;
Ratul popii;
Canapiste;
La Complex;
Denes kert

ZONA D
PARCELA
Moluri;
Ciarda;
Coastea
Herecleanului
(suprafata conf PUG
actualizat);
Pocoheghi;
Dealul Garceiului;
Groape;
Finca;
Din sus de Biserica;
Clopotnita;
Oaia;
Balta II;
La par;
Crecute;
Fracsini;
Benke;
La Butruca
Nodei;;
Sub Gurdei;
Fanat;
Deasupra Barcului;
Kerelab;
Fata kristurului;
Ciarda;
Tabla lui misiac;

3

CRISTUR

Ret

Tag;
Csurilla tag

Corlat;
Cosalau;
Sub barc;
Fundatura;
Sacadas;
Oltoani;
Tilincaua;
Holmuri;
Viile romanesti;
Viile mari;
Viile baronului;
Sub viile baronului;
Sub micau;
Bosordomb;
Tabla lui Stefan;
Veres;
Rat;
Baltacut;
Cleije
Kistag;
Eresvenyalja;
Cseresznyekut;
Szodokhegy;
Ravoslik;
Berekszolo;
Butiszolo;
Kohegy;
Gargya;
Pos;
Berek;
Kotojas;
Nyaros

Nagy Janos;
Domb;
Szenafu sus;
Szenafu jos;
Paloldal;
Nadasek;
Szeppatak;
Temetoalja;
agyagos

Plata impozitului pe teren:
- impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual în două rate egale până la datele de 31 martie şi 30 septembrie
inclusiv.
- Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pe întregul an de către persoanele fizice,si persoane
juridice până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
- Impozitul anual pe teren datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, persoane fizice sau juridice, de până
la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 31 martie.
- Taxa pe teren se plateste lunar , pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a
contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
ART 470
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea
fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Art.470 alin (2).

1.
2
2.
3.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica
Motociclete, scutere, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm³ inclusiv
Motociclete, scutere, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de peste 1600 cm³
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³ şi 2000 cm³
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm³ şi 2600 cm³

Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din aceasta
8
9
18
72

inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm³ şi 3000 cm³
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de până la 12 tone inclusiv
Tractoare înmatriculate

4.
5.
6.
7.
8.

144
290
24
30
18

Vehicule inregistrate

1

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200cm3

1,1

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800cm3

4

1,2

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800cm3

6

2

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

50lei/an

(3)In cazul mijloacelor de transport hibride, imopitul se reduce cu 50%
(4) In cazul unui atas, imozitul pe mijloc de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2018

Nr.
crt.

I.
1.
2.
3.

Impozitul, în lei

Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată

Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatica sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

x
0

x
142

142

395

395

555

555

1257

555

1257

nu mai mult

x
142

X
248

nu mai mult

248

509

nu mai mult

509

661

nu mai mult

661

1019

nu mai mult

1019

1583

Vehicule cu 2 axe
Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult
de 13 tone
Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult
de 14 tone
Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult
de 15 tone
Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de18 tone

4.
Masa de cel putin 18tone
5,
II.
1.
2.
3.
4.

Vehicule cu 3 axe
Masa nu mai puţin de 15 tone, dar
de 17 tone
Masa nu mai puţin de 17 tone, dar
de 19 tone
Masa nu mai puţin de 19 tone, dar
de 21 tone
Masa nu mai puţin de 21 tone, dar
de 23 tone
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar

5.

de 25 tone
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult
de 26 tone

6.
7,
III.

Masa de cel putin de 26tone
Vehicule cu 4 axe
Masa nu mai puţin de 23 tone,
de 25 tone
Masa nu mai puţin de 25 tone,
de 27 tone
Masa nu mai puţin de 27 tone,
de 29 tone
Masa nu mai puţin de 29 tone,
de 31 tone
Masa nu mai puţin de 31 tone,
de 32 de tone
Masa de cel putin 32tone

1.
2.
3.
4.
5.
6

1019

1583

1019

1583

dar nu mai mult

x
661

x
670

dar nu mai mult

670

1046

dar nu mai mult

1046

1661

dar nu mai mult

1661

2464

dar nu mai mult

1661
1661

2464
2464

(6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau tren rutier) de transport marfă cu masa
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Nivelurile pentru anul 2018
Nr.
crt.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
II.
1.
2.
3.
4.

Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată
Vehicule cu 2+1 axe
Masa nu mai puţin de 12
tone,dar nu mai mult de 14 tone
Masa nu mai puţin de 14
tone,dar nu mai mult de 16 tone
Masa nu mai puţin de 16
tone,dar nu mai mult de 18 tone
Masa nu mai puţin de 18
tone,dar nu mai mult de 20 tone
Masa nu mai puţin de 20
tone,dar nu mai mult de 22 tone
Masa nu mai puţin de 22
tone,dar nu mai mult de 23 tone
Masa nu mai puţin de 23
tone,dar nu mai mult de 25 tone
Masa nu mai puţin de 25 tone,
dar nu mai mult de 28 tone
Masa de cel putin 28tone
Vehicule cu 2+2 axe
Masa nu mai puţin de 23
tone,dar nu mai mult de 25 tone
Masa nu mai puţin de 25
tone,dar nu mai mult de 26 tone
Masa nu mai puţin de 26
tone,dar nu mai mult de 28 tone
Masa nu mai puţin de 28

Impozitul, în lei,
Vehicule cu sistem de suspensie
pneumatica sau un echivalent
recunoscut
x
0

Vehicule cu
alt sistem de
suspensie
x
0

0

0

0

64

64

147

147

344

344

445

445

803

803

1408

803
x
138

1408
x
321

321

528

528

775

775

936

5.
6.
7.
8.
9
III.
1.
2.
3
IV.
1.
2.
3.
4
V.
1.
2.
3.
4

tone,dar nu mai mult de 29 tone
Masa nu mai puţin de 29
tone,dar nu mai mult de 31 tone
Masa nu mai puţin de 31
tone,dar nu mai mult de 33 tone
Masa nu mai puţin de 33
tone,dar nu mai mult de 36 tone
Masa nu mai puţin de 36 tone,
dar nu mai mult de 38 de tone
Masa de cel putin 38tone
Vehicule cu 2+3 axe
Masa nu mai puţin de 36
tone,dar nu mai mult de 38 tone
Masa nu mai puţin de 38 tone,
dar nu mai mult de 40 de tone
Masa de cel putin 40tone
Vehicule cu 3+2 axe
Masa nu mai puţin de 36
tone,dar nu mai mult de 38 tone
Masa nu mai puţin de 38
tone,dar nu mai mult de 40 tone
Masa nu mai puţin de 40 tone,
dar nu mai mult de 44 de tone
Masa cel putin 44tone
Vehicule cu 3+3 axe
Masa nu mai puţin de 36
tone,dar nu mai mult de 38 tone
Masa nu mai puţin de 38
tone,dar nu mai mult de 40 tone
Masa nu mai puţin de 40 tone,
dar nu mai mult de 44 de tone
Masa de cel putin 44tone

936

1537

1537

2133

2133

3239

2133

3239

2133
x
1698

3239
x
2363

2363

3211

2363

3211

x
1500

x
2083

2083

2881

2881

4262

2881
x
853

4262
X
1032

1032

1542

1542

2454

1542

2454

Art.470 alin(7)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
a)
b)
c)
d)

până la 1 tonă inclusiv
peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
peste 5 tone

(8) Mijloacele de transport pe apă

Nivelurile pentru anul 2018
Taxa(lei/an)
9
34
52
64

Nivelurile
pentru anul 2018
Impozit(lei/an)
21
56
210
1119
210
X
559
909
1398
2237
182
X
182
280

Mijlocul de transport pe apă
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luntre,bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
Bărci cu motor
Nave de sport şi agrement
Scutere de apă
Remorchere şi împingătoare:
a)pana la 500 CP inclusiv
b)peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv
c)peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv
d)peste 4000 CP inclusiv
7.
Vapoare-pentru fiecare 1000 tdw. sau fracţiune din acesta
8.
Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a)cu capacitatea de încărcare până la 1500 tone inclusiv
b)cu capacitatea de încărcare de peste 1500 tone şi până la 3000 tone
inclusiv
c)cu capacitatea de încărcare de peste 3000 tone
490
Plata taxei pe mijloc de transport:
- taxa pe mijloc de transport se plăteşte anual în două rate egale până la datele de 31 martie şi 30 septembrie
inclusiv.
- Pentru plata cu anticipaţie taxei pe mujloc de transport datorat pe întregul an de către persoane fizice sau
persoane juridice până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
- Taxa anuală pe mujloc de transport datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, persoane fizice sau
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 31 martie.
Mentionam ca taxele asupra mijloacelor de transport mentionate mai sus sunt egale cu taxele prevazute in Legea
227/2015
ART 474
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR
A.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,in functie de suprafata pentru care se solicita ,se stabileste la limita
minima prevazuta in Codul Fiscal Art. 474 ,alin. (1) si este mentionata in tabelul de mai jos:
Taxa-lei
Suprafata
a) pana la 150 mp inclusiv
b)intre 151mp-250 mp inclusiv
c)intre 251mp-500 mp inclusiv
d)intre 501 mp si 750 mp inclusiv
e) intre 751 mp –1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp
Art 474 alin (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa
stabilita conf alin (1)
Art 474 alin (3)Taxa pentru prelungirea certificatului de
urbanism este egala cu 30% din taxa stabilita conf alin (1)
Art 474 alin (4)Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari
Art 474 alin (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de
construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa
Art 474 alin (6) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de
construire pentru alte constructii decat cele mentionate la
alin(5)
Art 474 alin (8)Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de
construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizatiei
initiale

6
7
9
12
14
14+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1000 mp

15
0,5%din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii
1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie inclusiv
valoarea instalatiilor aferente

Art 474 alin (9)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
desfiintare totala sau partiala a unei constructii este egal cu
0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea
impozitilui pe cladiri aferenta partii desfiintate
Art 474 alin(10)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje
sau excavari
Art 474 alin(12)Taxa pentru eliberarea autorizatiei
necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea
realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta
autorizatie de construire
Art 474 alin(14) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere, situate pe caiile si in spatiile publice, precum si
pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afise, a
firmelor si reclamelor
Art 474 alin(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
privind lucrarile de racordare si bransamente laretelele
publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie, si televiziunie prin cablu
Art 474 alin(16) Taxe pentru eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa
Art 475 alin(2) Taxe pentru eliberarea carnetului de
producator , respectiv carnet de comercializare a produselor
din sectorul agricol
Art 475 alin(3) persoanele a caror activitate se incadreaza
in grupele CAEN 561-restaurante, 563-baruri si alte
activitati de servire a bauturilor si 932—alte activitai
recreative si distractive
taxa eliberare /vizare anuala a autorizatiei de functionare

15
2

Pentru fiecare m afectat
3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

8
2

Pentru fiecare m ocupat

13
Pentru fiecare racord
9
50
Pana la 100mp=50lei/an
peste 100mp=100lei/an

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Specificaţie
Art.477 alin.(5)-Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate
Art.478 alin.(2)-Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică.

Nivel pentru anul 2018
3,00%
32 lei/m² sau fracţiune de m²

b)în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate.

23 lei/m² sau fracţiune de m²

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.481 alin.(1)

-impozit pe spectacole (teatru, film,circ,competitie sportiva)
-oricare manifestare artistica

Nivelurile pentru anul 2018
Din suma incasata din vanzarea
biletelor de intrare si a abonamentelor
2.00%
5.00%

ALTE TAXE LOCALE

- Taxa pentru inregistrarea vehiculelor lente la Primaria Criseni
-pentru inregistrarea tractoarelor, remorcilor si a altor vehicule ( care include si contravaloarea certificatului de
inregistrare) – 80 lei/buc/vehicul
-pentru inregistrarea motoscuterelor (care include si contravaloarea certificatului de inregistrare )-40lei/buc.
-pentru inregistrarea carutelor(care include si contravaloarea certificatului de inregistrare)-40lei/buc.

ALTE TAXE SI TARIFE SPECIALE LOCALE :
TAXE SPECIALE
Stabilim pentru anul 2018 urmatoarele taxe speciale:
1.Taxe speciale percepute pentru serviciile de xerocopie la Primaria Comunei Criseni
- Taxa pentru fax-2 lei/pagina
- copie o singura fata pe hartie de format A 4 - 0,25lei/copie
- Copie doua fete pe hartie format A 4
- 0,50lei copie
-copie o singura fata pe hartie format A 3
- 1 lei /copie
- copie doua fete pe hartie format A 3
- 2, 00 lei/copie
-TAXA DE PAZA
105 lei/ proprietari cu constructii cu receptia finala declarat la
impozitare/an /2018

valoarea propusa pe anul 2019 este 115lei
-TAXA SALUBRIZARE 38 lei /persoana /an 2018

valoarea propusa pe anul 2019 este 58lei/persoana
Persoanele care detin proprieati pe teritoriul comunei fara a avea domiciliul in
comuna si fara sederea permanenta vor achita taxa salubrizare 58lei.
Persoanele care detin proprieati pe teritoriul comunei fara a avea domiciliul in
comuna si au sederea permanenta pe comuna vor achita taxa salubrizare
58lei./persoana.
-Evaluarea pagubelor la culture agricole
-Taxa comert stradal

-20 lei
– 25 lei pe zi

-Pentru căminele culturale se stabilim taxe, dupa cum urmeaza:
- -utilizarea temporara a caminului cultural in Satul Girceiu pt nunti 600 lei ( vesela ,mese, scaune)la care
suma se adauga consumul de utilitati(curent elecrtic, gaz, apa)
-utilizarea temporara a caminului cultural in Satul Criseni si Cristur-Criseni pt nunti 1000 lei ( vesela ,mese,
scaune)la care suma se adauga consumul de utilitati(curent elecrtic, gaz, apa)
-chirie mese sau banci, scaune – 4 lei /buc
-chirie vesela ,pahare ,tacim -0,30lei /buc
-chirie oale cratite -2lei/buc
-chirie camin cultural pentru majorat , si alte evenimente cu nr de persoane max 100-150lei( cu mese si scaune,
fara vesele) la care se adauga consumul de utilitati(curent elecrtic, gaz, apa)
-chirie camin cultural pentru discoteca, bal-300leise adauga consumul de utilitati(curent elecrtic, gaz, apa)
-garantie pentru mese, scaune,sau vesela-50lei/ fel produs
− utilizarea temporara a caminului cultural pentru inmormantari in comuna -0 lei(gratuit)dar se achita
consumul de utilitati( curent electric, gaz, apa)
− In cazul in care Caminul Cultural este solicitat pentru evenimente culturale si sociale organizate de
comunitatea locala nu se percepe taxa de inchiriere, sa nu genereze profit pentru organizatori.
-Amplasarea de circuri, utilaje pentru distracţii, menajerii, etc.-

10 lei/mp /zi

-Comercializarea în exclusivitate de ziare, reviste, cărţi şi alte publicaţii , 10 lei/mp /zi
-Depozitarea de diverse materiale pe stradă sau pe trotuar; 15 lei/mp /zi
-Parcarea de autovehicule, maşini şi utilaje pe carosabil, trotuar şi alte locuri publice -10lei/zi
-Insamantari artificiale la bovine
-40lei
-Insamantari artificiale la porcine
-40lei

-Taxa inchiriere buldoexcavator pentru persoane fizice
-Taxa inchiriere buldoexcavator pentru persoane juridice
-Taxa inchiriere tractor si remorca pt. Persoane fizice
-Taxa inchiriere tractor si remorca pt. Persoane juridice
--Taxa folosre sauna
25/procedura
--Abonament lunar sala de forta si fitnes
--Abonament familial sala de forta si fitnes (2 persoane)

-100lei/ora
-100lei/ora
-100lei/ora
100ei/ora
-75/ persoana;
- 120lei/luna

-Viza documentatie intabulare teren extravilan
-20lei
-Eliberarea planului de incadrare in zona
10lei
ART 486(4)-Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa-500lei
TAXA PENTRU UTILIZAREA OCAZIONALA A LOCURILOR PUBLICE
Vanzarea de produse in alte locuri decat piete , targuri , oboare- 2lei/mp/zi
Participarea cu standuri cu ocazia zilelor comunei , sau a altori ocazii asemanatoare – 5lei/mp/zi

ANEXA 8
SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
STABILITE PENTRU ANUL 2018

Art.493 alin.(3)

Art.493 alin.(4)

-

Contravenţii pt depunerea peste termen a declaratiilor de impunere este 70lei
Nedepunerea declaratiilor de impunere este 279lei

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 340lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE STABILITE PENTRU ANUL 2017
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:

Art.493 alin.(5)
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