ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL INEU

HOTARAREA NR.192
Din 30.12.2012
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul local al orasului Ineu intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.12.2012
Avand in vedere:
-Initiativa si expunerea de motive a Primarului orasului Ineu domnul Abrudan Calin Ilie ;
-Raportul de fundamentare nr.23571 din 28.12.2012 al Directiei economice, prin care se
propune aprobarea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013 prevazute de Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal ;
-Prevederile art.5 alin.(1) lit.(a) art. 16 alin. (2) art.20 alin (1) lit.(b) si art.30 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b” si alin.(4) lit.,,c”din Legea administratiei publice locale
215/2001 republicata;
-Prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare ;
-Prevederile art.288 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privid Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Normele de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Prevederile H.G.nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile aplicabileincepand cu anul 2013 ;
- Prevederile O.U.G. nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
- Prevederile Legii nr. 76 din 6 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- Prevederile H.G nr. 1347 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului
pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aplicabile în anul fiscal 2012
-Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la
15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997 ;
-Avizul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local.
-Prevederile Legii nr. 209/2012 ,privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.30 /2011 pentru
modificarea si cpmpletarea Legii 571 /2003 privind Codul Fiscal ,precum si reglementarea unor masuri
financiar-fiscale .
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In temeiul art.45 alin. (1) si alin (2) lit ,,c” si art. 115 alin.(1) lit. (b) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata ,
-Prevederile HG 1309 din 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013
HOTARASTE :
Art.1. Se stabilesc valorile impozabile,impozitele,taxele locale si amenzile, in sume fixe sau
cote procentuale, pentru anul fiscal 2013, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare .
Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice pentru anul fiscal 2013 se stabileste
conform H.G.nr.1309/2012.
Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice se stabileste in cota de 1 % conform
art.253 alin. (2) din Legea 571/2003 ;
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta ,cota
impozitului se stabileste la 10% si pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referinţă se stabileste la 40 % la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in
contabilitatea persoanelor juridice ,pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare . Pentru
cladirile care au fost amortizate potrivit legii,cota de impozitare este de 1 %.
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se stabileste aplicand cota de 3% conform art
270 alin.(4) din Legea 571/2003.
Taxa hoteliera se stabileste aplicand cota de 1 % conform art.279 alin.(2)din Legea 571/2003
cap.VIII. Taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere pentru fiecare
persoana care datoreaza aceasta taxa , pentru perioada neintrerupta in care o persoana fizica este
cazata intr-o unitate de cazare .
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru cladiri care urmeaza a fi folosite ca
locuinte sau anexe la locuinte cota de impozitare se stabileste la 0,5% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructii conform art.267 alin.(3) din Legea 571/2003.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile-organizare de santier se
stabileste la 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier conform art.267
alin.(5)din Legea nr.571/2003.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote
ori campinguri se stabileste la 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii conform art.267
alin.(6) din Legea nr.571/2003.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele
prevazute la art.267 se stabileste la 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de costructii, inclusive
instalatiile aferente conform art.267 alin.(8) din Legea nr.571/2003.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfintare, partiala sau totala, a constructiilor se
stabileste la 0,1% din valoarea impozabila a constructiei conform art.267 alin.(9) din Legea
nr.571/2003.
Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism si a autorizatiilor de construire se
stabileste la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale conform
art.267 alin.(10) din Legea nr.571/2003.
Impozitul pentru manifestarile artistice de teatru, balet, opera, opererta, concert
filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf un spectacol de
circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala se stabileste la 2% conform art.274
alin.(2), lit.(a) din Legea nr.571/2003, prevazute in anexa nr.1 cap.VII.
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Impozitul pentru orice alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.(1) se
stabileste la 5% conform art.274 alin.(2), lit.(b) din Legea nr.571/2003.

Art.2.Bonificatia prevazuta la art.255 alin.(2) art.260 alin (2) si art.265 alin(2) din Legea
nr.571/2003 se stabileste, pentru contribuabili, dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10%;
b) in cazul impozitului pe teren, la 10%;
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%.
Art.3.
a)Impozitele pentru terenurile amplasate in intravilan pentru anul fiscal 2013 se stabilesc
conform H.G.nr.1309/2012 ;
Se stabilesc in suma fixa anuala pe hectar de teren, pe zone pentru persoane fizice si juridice ,
care detin in proprietate teren cu constructii in intravilanul localitatii conform anexei nr.1 cap.III, care
face parte integranta din prezenta Hotarare;
b)Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan pentru anul fiscal 2013 se stabileste
conform HG nr. H.G.nr.1309/2012 ;
Se stabileste in suma fixa anuala pe hectar de teren, pentru persoanele fizice si juridice care
detin in proprietate teren in extravilanul localitatii conform anexei nr.1 cap. III;
c) Taxa pe teren: Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, se stabileste
taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe teren.;
Art.4. Impozitul asupra mijloacelor de transport, care apartin persoanelor fizice si
juridice pentru anul fiscal 2013 se stabileste conform H.G.nr.1309/2012 si anexei nr.1 cap.IV.
Impozitul pe mijloacele de transport cu masa maxima autorizata mai mare de 12 tone pentru
anul 2013, prevazut la art.263 alin(4) si (5) din Legea nr.571/2003 modificata si completata, se
stabileste conform H.G.nr.1309/2012;
Art.5. Pentru anul fiscal 2013 taxele se stabilesc conform H.G.nr.1309/2012;
I.Taxele pentru eliberarea:
a)Certificatului de urbanism se stabileste in functie de suprafata pentru care se obtine
conform anexei nr.1 cap.V;
b)Autorizatiei de foraje si excavari se stabileste in suma de 8 lei pentru fiecare mp afectat
conform anexei nr.1 cap.V;
c)Autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere,
amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si a reclamelor se stabileste in suma
de 8 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie conform anexei nr.1 cap.V;
d)Autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electirca, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste in
suma de 13 lei pentru fiecare record conform anexei nr.1 cap.V;
e)Avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului se stabileste in suma de 15
lei/buc. conform anexei nr.1 cap.V;
f)Certificatului de nomenclatura stradala se stabileste in suma de 9 lei/buc. conform anexei
nr.1 cap.V;
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g)Autorizatiei de functionare pentru desfasurarea unei activitati economice si viza
anuala se stabileste in mediul rural in suma de 15 lei si in mediul urban in suma de 80 lei conform
anexei nr.1 cap.V;
h)Autorizatiei sanitara de functionare se stabileste in suma de 20 lei conform anexei nr.1
cap.V;
i)Copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute
de consiliile locale se stabileste in suma de 32 lei pentru fiecare mp sau fractiune de mp conform
anexei nr.1 cap.V;
j)Certificatului de producator se stabileste in suma de 60 lei/buc.conform anexei nr.1 cap.V;
Viza anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se
stabileste in suma de 800 lei conform anexei nr.1 cap.V;
II.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate- pentru anul fiscal 2013 se
stabileste conform H.G.nr.1309/2012;
a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică se
stabileste in suma de 32 lei/mp sau fractiune de mp conform anexei nr.1 cap.VI;
b) ) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate se stabileste in suma de 23 lei/mp sau fractiune de mp conform anexei nr.1 cap.VI;
III. Impozitul in cazul videotecilor si discotecilor pentru anul fiscal 2013 se se stabileste
conform H.G.nr.1309/2012 , se stabileste in suma de 0,2 lei/mp pentru videoteci si discoteci conform
anexei nr.1 cap.VI;
IV. Sanctiunile se stabilesc in cazul persoanelor fizice si juridice conform anexei nr.1 cap.
XIII.
Art.6. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului(taxei) pe teren, pentru anul 2013 se vor
utiliza zonele prevazute in anexa nr. 8 al prezentei hotarari .
Art.7. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile
Consiliului Local al orasului Ineu, prin care s-au instituit/ stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă
de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr.2.
Art.8. Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al orasului Ineu,
în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este
prevăzută în anexa nr.3.
Art.9. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au
obligaţia de a depune o declaraţie la Direcţia Economica, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului
calendaristic pentru care se calculează taxa sau in 30 de zile de la afisare.
Declaraţia de impunere se va depune, în cursul anului, ori de câte ori apar modificări în
caracteristicile (dimensiunile ş.a.) afişajului, în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestor
modificări.
Formatul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.10. Se aproba alte taxe locale si taxe speciale ale bugetului local conform Legii nr.571/2003
capitolul X mentionate in anexa nr.5.
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Art.11.Facilitatile fiscale conform Legii 571/2003 cap.XI, procedura de acordare la
contribuabilii – persoane fizice si modelul de cerere-declaratie pentru anul 2013 sunt prevazute in
anexa nr.6.

Art.12-Taxele extrajudiciare de timbru se stabilesc conform H.G.nr.1309/2012 si sunt evidentiate
in Anexa nr.7.
Art.13.-Strazile din orasul Ineu si sat apartinator Mocrea sunt incadrate in zonele de impozitare
conform anexei nr. 8
Art.14. – Anexele nr.1-nr.8 fac parte integranta din prezenta hotarare;
Art.15.-Prezenta hotarare se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pentru anul
fiscal 2013,si intra in vigoare incepand cu data 01.01.2013.
Art.16. – Se revoca Hotararea nr.189/28.12.2012 adoptata de Consiliul local Ineu.
Art.17.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul orasului Ineu si
Directia Economica si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei orasului
Ineu,pe site-ul Primariei orasului Ineu si in Monitorul oficial al orasului Ineu, Monitorul oficial al
judetului Arad si se comunica cu:
-Institutia prefectului Judetului Arad;
-Primarul orasului Ineu;
-Viceprimarul orasului Ineu;
-Directia economica;
-Toate serviciile din cadrul Primariei orasului Ineu;
-Secretar.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,

NICOLAE MEHELEAN

SECRETAR,
ANCUTA RADA
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ANEXA 1

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE Şl
TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM Şl AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013
/. CODUL FISCAL - TITLUL IX- Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE Şl
TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI Şl CARE
SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART.292 Şl RESPECTIV
ART.295 ALIN.(12), PRECUM Şl AMENZILE CARE
SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT

CAPITOLUL II-IMPOZITUL SI TAXA* PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)
NIVELURILE APLICATE IN
ANUL 2012

NIVELURILE APLICATE IN ANUL
2013

VALOAREA IMPOZABILĂ
- lei/m2 -

VALOAREA IMPOZABILĂ
- lei/m2

Clădire cu
instalaţie
electrică, de
apă, de
canalizare şi
de încălzire
(condiţii
cumulative)

TIPUL CLĂDIRII

0

Clădire fără
instalaţie
electrică, de
apă, de
canalizare şi
de încălzire

Clădire cu
instalaţie
Clădire fără
electrică, de
instalaţie
apă, de
electrică, de apă,
canalizare şi
de canalizare şi
de încălzire
de încălzire
(condiţii
cumulative)

1

2

1

2

A. Clădire 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

806

478

935

555

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

137

254

159

C. 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

137

123

159

143

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic

82

54

95

63

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
75% din suma 75% din suma 75% din suma 75% din suma
încăperi amplasate Ia subsol, Ia demisol şi/sau la
care s-ar
care s-ar aplica
care s-ar
care s-ar
mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de aplica clădirii aplica clădirii aplica clădirii
clădirii
clădiri prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, Ia demisol şi/sau la
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma 50% din suma 50% din suma 50% din suma
care s-ar
care s-ar aplica
care s-ar
care s-ar
aplica clădirii aplica clădirii aplica clădirii
clădirii

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se
stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în
care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie
corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

1

Zona în cadrul localităţii
A
B
C
D

0
2,60
2,50
2,40
2,30

Rangul localităţii
II
III
2,40
2,30
2,30
2,20
2,20
2,10
2,10
2,00

I
2,50
2,40
2,30
2,20

IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

CAPITOLUL III-IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 258 alin. (2)
NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2012
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013
Zona în
- lei/ha**) - lei/ha**) cadrul
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
localităţii
0
I
II
IV
0
I
II
IV
III
V
III
V
A
8921
7408
6508
766
10353
8597
7553
889
5640
613
6545
711
B
7408
5600
4540
613
8597
6499
5269
711
3832
460
4447
534
C
5600
3832
2874
460
6499
4447
3335
534
1821
306
2113
355
D
3832
1821
1519
300
4447
2113
1763
348
1060
153
1230
178

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCŢII -Art. 258 alin. (4)

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Zona
Categoria de folosinţă

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
Zona
- lei/ha Zona A Zona B Zona C Zona D
A
B
C
D
24
18
16
13
28
21
19
15
18
16
13
11
21
19
15
13
18
16
13
11
21
19
15
13
40
30
24
16
46
35
28
19
46
40
30
24
53
46
35
28
24
18
16
13
28
21
19
15
NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012
- lei/ha**)-

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
7 Teren cu ape
13
11
7
X
15
13
8
X
8 Drumuri şi căi ferate
X
X
X
X
X
X
X
X
9 Neproductiv
X
X
X
X
X
X
X
X
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe
teren.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua,
după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei
generată de aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la
raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul că 1 m2 = 0,0001 ha.
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IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)
- lei/ha NIVELURILE INDEXATE
NIVELURILE APLICABILE ÎN
Nr.
Zona
PENTRU ANUL 2012
ANUL FISCAL 2013
crt.
Categoria de folosinţă
Zona
Zona
0
1
A
B
C
D
A
B
C
D
1 Teren cu construcţii
27
24
22
19
31
28
26
22
2 Arabil
43
41
39
36
50
48
45
42
3 Păşune
24
22
19
17
28
26
22
20
4 Fâneaţă
24
22
19
17
28
26
22
20
5 Vie pe rod, alta decât cea
48
46
43
41
55
53
50
48
prevăzută la nr. crt. 5.1
5.1 Vie până la intrarea pe
X
X
X
X
X
X
X
X
rod
6 Livadă pe rod, alta decât
48
46
43
41
56
53
50
48
cea prevăzută la nr. crt.
6.1
6.1 Livadă până la intrarea pe
X
X
X
X
X
X
X
X
rod
14
12
10
7
16
14
12
8
7 Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la
nr. crt. 7.1
X
X
X
X
X
X
X
X
7.1 Pădure în vârstă de până
la 20 de ani şi pădure cu
rol de protecţie
8 Teren cu apă, altul decât
5
4
2
1
6
5
2
1
cel cu amenajări piscicole
8.1 Teren cu amenajări
29
27
24
22
34
31
28
26
piscicole
9 Drumuri şi căi ferate
X
X
X
X
X
X
X
X
10 Teren neproductiv
X
X
X
X
X
X
X
X
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare
impozitului pe teren.

CAPITOLUL IV-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la
1.
1.600 cm3 inclusiv
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv
18
3
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm şi 2.600 cm inclusiv
72
3
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm şi 3.000 cm inclusiv
144
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
290
Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12
30
tone inclusiv
3

Tractoare înmatriculate
8.
II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică
1.
1.1
1.2.
2.

18
lei/200
cm3
2
4
50
lei/an»“

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfă cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone
Art. 263 alin. (4) şi art. 292 alin. (3)autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala
sau mai mare de 12 tone

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2013
Numarul axelor si masa totala
maxima autorizata

I

II

III

Vehicule cu doua axe
1
Masa de cel putin 12 tone,
dar mai mica de 13 tone
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
Vehicule cu 3 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
Vehicule cu 4 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 27 tone
3
Masa de cel putin 27 tone,
dar mai mica de 29 tone
4
Masa de cel putin 29 tone,
dar mai mica de 31 tone
5
Masa de cel putin 31 tone,
dar mai mica de 32 tone
6
Masa de cel putin 32 tone

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operatiunile de
transport intern
Vehicule cu
Vehicule cu alt
sistem de
sistem de
suspensie
suspensie
pneumatica sau
un echivalent
recunoscut

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate în operatiunile de
transport intern si international
Vehicule cu
Vehicule cu alt
sistem de
sistem de
suspensie
suspensie
pneumatica sau
un echivalent
recunoscut

x

x

x

x

0

133

0

133

133

367

133

367

367

517

367

517

517

1.169

517

1.169

517

1.169

517

1.169

133

231

133

231

231

474

231

474

474

615

474

615

615

947

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

615

623

615

623

623

973

623

973

973

1.545

973

1.545

1.545

2.291

1.545

2.291

2.291

1.545

2.291

2.291

1.545

2.291

1.545
1.545
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Art. 263 alin. (5) şi art. 292 alin. (3)
Niveluri aplicabile in anul fiscal 2013
Numarul axelor si masa totala
maxima autorizata

I

II

III

IV

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
8
Masa de cel putin 25 tone,
dar mai mica de 28 tone
9
Masa de cel putin 28 tone
Vehicule 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
Vehicule cu 2+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 40 tone
Vehicule cu 3+2 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 40 tone,
dar mai mica de 44 tone
4
Masa de cel putin 44 tone

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv în operatiunile de
transport intern
Vehicule cu alt
Vehicule cu
sistem de
sistem de
suspensie
suspensie
pneumatica sau
un echivalent
recunoscut

Impozitul, în lei, pentru vehiculele
angajate în operatiunile de transport
intern si international
Vehicule cu alt
Vehicule cu sistem
sistem de
de suspensie
suspensie
pneumatica sau un
echivalent
recunoscut

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

60

60

137

60

137

137

320

137

320

320

414

320

414

414

747

414

747

747

1.310

747

1.310

747

1.310

747

1.310

128

299

128

299

299

491

299

491

491

721

491

721

721

871

721

871

871

1.429

871

1.429

1.429

1.984

1.429

1.984

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.579

2.197

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986

2.197

2.986

2.197

2.986

1.395

1.937

1.395

1.937

1.937

2.679

1.937

2.679

2.679

3.963

2.679

3.963

2.679

3.963

2.679

3.963
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V
1
2
3
4

Vehicule cu 3+3 axe
Masa de cel putin 36 tone,
dar mai mica de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone,
dar mai mica de 40 tone
Masa de cel putin 40 tone,
dar mai mica de 44 tone
Masa de cel putin 44 tone

794

960

794

960

960

1.434

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

1.434

2.283

1.434

2.283

Remorci, semiremorci sau rulote

Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote
Art. 263 alin. (6)
NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012

Masa totală maximă autorizată

Taxa, în lei
8
29
45
55

a. Până la 1 tonă inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
Impozitul, în lei
9
34
52
64

Mijloace de transport pe apă
Art. 263 alin. (7) in cazul mijloacelor de transport pe apa,impozitul pe mijlocul
de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Art. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apa

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz
personal
2. Barci fara motor, folosite în alte scopuri
3. Barci cu motor
4. Nave de sport si agrement*)
5. Scutere de apa
6. Remorchere si împingatoare:
a) pâna la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP si pâna la 2.000 CP inclusiv
c) peste 2.000 CP si pâna la 4.000 CP inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din
acesta
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:
a) cu capacitatea de încarcare pâna la 1.500 de tone
inclusiv
b) cu capacitatea de încarcare de peste 1.500 de tone si
pâna la 3.000 de tone inclusiv
c) cu capacitatea de încarcare de peste 3.000 de tone
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NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL
2012

NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL
2013

18

21

48
181
Între 0 si 964
181
X
482
783
1.205
1.928
157

56
210
600
210
X
559
909
1398
2237
182

X
157

X
182

241

280

422

490

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului
NIVELURILE INDEXATE
de urbanism, în mediu urban
PENTRU ANUL 2012

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m2, inclusiv
b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv
c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv
d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv
f) Peste 1.000 m2

Taxa, în lei
5
6
8
10
12

Taxa, în lei

12 + 0,01 lei/m2 pentru
fiecare m2 care depăşeşte
1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2 pentru
fiecare m2 care depăşeşte
1.000 m2

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012
Art. 267 alin. (4)

7 lei, pentru fiecare m2
afectat

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de foraje sau excavări

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012
Art. 267 alin. (7)

7 lei pentru fiecare m2 de
suprafaţă ocupată de
construcţie

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine, spaţii de expunere,
situate pe căile şi în spaţiile publice,
precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a
firmelor şi reclamelor

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012
Art. 267 alin. (11)

Art. 267 alin. (12)

Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze,
termice, energie electrică, telefonie
şi televiziune prin cablu

11 lei pentru fiecare racord

Taxa pentru avizarea certificatului
de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului,
de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului
judeţean

Taxa pentru eliberarea certificatului
de nomenclatură stradală şi adresă

6
7
9
12
14

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
8 lei , pentru fiecare m2
afectat
NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
8 lei pentru fiecare m2 de
suprafaţă ocupată de
construcţie

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
13 lei pentru fiecare racord

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013

13 lei/buc.

15 lei/buc.

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013

8 lei.
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NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013

9

lei/buc

Art. 268 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii pentru desfăşurarea unei
activităţi economice:
1. în mediul rural
2. în mediul urban

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013

13 lei
69 lei

15 lei
80 lei

Pentru vizarea autorizatiilor de functionare eliberate in baza Legii nr.300/2004
se percepe o taxa de 50% din cuantumul sumei stabilite pentru eliberarea
autorizatiei
NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012
Art. 268 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
sanitare de funcţionare

17 lei

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012
Art. 268 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea de copii
28 leu pentru fiecare m2 sau
heliografice de pe planuri cadastrale
fracţiune de m2
sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012
Art. 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului
de producător

69 lei

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
20 lei

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
32 lei pentru fiecare m2 sau
fracţiune de m2

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
60 lei/buc

Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din
economia nationala-CAEN,aprobata prin Hotararea Guvernului nr.656/1997,cu modificarile
ulterioare,in clasa 5530-restaurante si 5540-baruri,datoreaza bugetului local al comunei,orasului
sau municipiului,dupa caz,in a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea
sau standul de comercializare,o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica,stabilita de catre consiliile locale in suma de pina
la 3.000 lei.La nivelul municipiului Bucuresti,aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul
General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza
teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.
NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012
Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

1.200 lei
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NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
800 lei

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate:

NIVELURILE INDEXATE
PENTRU ANUL 2012

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 28
a) în cazul unui afişaj situat în locul
32
în care persoana derulează o
activitate economică
20
23
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj
sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea NIVELURILE INDEXATE
distractivă:
PENTRU ANUL 2012
- lei/m2 0,2
0,.2

a) în cazul videotecilor
b) în cazul discotecilor

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
- lei/m2 0,2
0,2

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2012
ANUL 2013
Art. 294 alin. (3)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 de sancţionează cu amendă de la 70 de lei la 279
lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la
de lei la 600 de lei.
279 de lei la 696 de lei.

Art. 294 alin. (4)

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2012
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 de la280 de lei la 1.360
lei.

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2013
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 de la 325 de lei la
1578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2012
ANUL 2013
Art. 294 alin. (6)
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele
minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la
minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la
alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,
respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 960 sancţionează cu amendă de la 280 de lei la
de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la
1116 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă
960 de lei la 2.400 de lei.
de la 1116 de lei la 2784 de lei.
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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 de la 1.100 de lei la
5.450 de lei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

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 de la 1300 de lei la
6312 de lei.

CONTRASEMNEAZA,

NICOLAE MEHELEAN

SECRETAR,
ANCUTA RADA
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ANEXA 2

LISTA
actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv
hotărârile Consiliului Local al oraşului Ineu prin care s-au instituit/stabilit
impozite şi taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent



















HG nr. 846/2002- pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea,
înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la
spectacole;
Legea nr.571/2003-privind Codul Fiscal;
Legea nr.343/2006-pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal;
HG nr.1861/2006- din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004;
HCL nr.45/2007- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2008;
HCL nr.127/2007- privind aprobarea completarii HCL nr.90/2003 si incadrarea in
zona A a strazilor denumite prin HCL nr.104/2007 situate in intravilanul orasului Ineu;
HCL nr.128/2007-privind aprobarea completarii HCL nr.45/2007 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008-Procedura de acordare a facilitatilor fiscale
pentru contribuabilii persoane fizice pe anul 2008;
HCL nr.28/2008-privind rectificare Anexei nr. 5.6 din Hotararea nr.45/2007 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;
HG nr.1697/17.12.2008-privind aprobarea Nivelurilor impozitului pe mijloacele de
transport prevazute la art.263 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu
modificarile si completarile ulterioare,aplicabile in anul fiscal 2009;
HCL nr.58/31.07.2008-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009;
HCL nr.17/28.01.2009-privind rectificare Anexei nr.1 la HCL nr.58/31.07.2008privind
stabilire impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009;
HCL nr.137/26.10.2009- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010;
Legea nr.24/02.03.2010-privind modificarea si completarea art.284 din Legea
nr.571/2003 privind codul fiscal.
HCL nr.76/27.05.2010- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011;
HCL nr 162/09.12.2010- privind modificarea HCL nr.76/27.05.2010- privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011
HCL nr 3/31.01.2011 privind modificarea HCL nr.76/27.05.2010- privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2011
HCL nr 55/29.04.2011- privind modificarea HCL nr.76/27.05.2010- privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2011;
HCL nr. 69/30.05.2011 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012;

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NICOLAE MEHELEAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
ANCUTA RADA

ANEXA NR.3

LISTA

Cuprinzind actele normative,inclusiv hotararile Consiliului Local al
orasului Ineu,in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o
perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent
 H.G. nr.794/2002-pentru aprobarea Normelor metodologice privind
procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata
impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;
 D.L. nr. 118/1990-privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de
la 6 martie 1945,precum si celor deportate in strainatate ori constituite
in prizonieri-Republicare;
 Legea nr.44/1994,republicata in 2002-privind veteranii de
razboi,precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboiRepublicare;
 HCL nr. 122/28.09.2006-privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2006 ;
 HCL nr.177/22.12.2006- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2006 ;
 HCL nr.40/2007- privind aprobarea scutirii de la plata impozitului
pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru persoanele cu
venituri mici,pentru anul 2007 ;
 HCL nr.42/23.04.2008- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2008 ;
 HCL nr.58/31.07.2008- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2008 ;

 HCL nr.132/27.11.2008- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici;
 HCL nr.23/27.02.2009- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2009;
 HCL nr.76/25.06.2009- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2009 ;
 HCL nr.138/26.10.2009- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2009;
 HCL nr.182/29.12.2009- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2009 ;
 HCL nr.30/25.02.2010- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2010 ;
 HCL nr.66/29.04.2010- privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei de domiciliu pentru
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2010 ;
 Legea nr.24/02.03.2010-privind modificarea si completarea art.284 din Legea
nr.571/2003 privind codul fiscal.

 HCL nr.47 /30.03.2012 - privind aprobarea
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2012 ;
 HCL nr.135 /14.09.2012 - privind aprobarea
impozitului pe cladiri si teren aferent locuintei
persoanele cu venituri mici,pentru anul 2012 ;
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PRIMARIA ORASULUI INEU

ANEXA 4

Împuternicit..............................................., CNP............................,
B.I./C.I./C.I.P. serie..... nr. ................., judeţ.................. loc............................
cod poştal....................... sector...., str. ....................................................... nr.
....., bloc....scara.....etaj.....ap......tel.............................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare
fiscală..........................., judeţ..................loc............................cod
poştal.......................sector...., str. ............................................nr. .....,
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adresă
de e-mail......................................., înregistrat la registrul
comerţului...................... la nr. ............................, cont
IBANIBAN............................................,deschis la.............................................

Stema unităţii
administrativ-teritoriale

ROMÂNIA
Comuna/Oraşul/Munici piui/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscală.........
Adresă/Cont IBAN/tel./fax...............
Nr. rol nominal
unic................

Nr. ........./data elib ..../20....

Nr. şi data înregistrării.............../......................
La organul fiscal
DECLARAŢIE FISCALA pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate depusă pentru anul 20....
* afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
pentru anul 20...
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi
a O.G. nr. 92/2003 , cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc următoarele obligaţii
de plată faţă de bugetul local

Nr.
crt
.

Amplasament

Suprafaţă şi
dimensiuni (m2)

Durata amplasării*
(luni)

Nivelul taxei
anuale (lei/m2)

Taxă datorată
(lei)

Termenele de plată

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) x (3) x (4)/12

(6)

1.
2.
3
* afişaj situat în alt loc decât cel în care persoana derulează o activitate
economică
Nr.
crt
.

Amplasament

Suprafaţă şi
dimensiuni (mz)

Durata amplasării*
(luni)

Nivelul taxei
anuale (lei)

Taxă datorată (lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) x (3) x (4)/12

1.
2.
* se însene numărul de luni sau fracţiuni de luni din anul pentru care este Pentru neachitarea taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la
întocmită declaraţia în care este amplasat afişajul Contribuabilul
data plăţii. Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. Împotriva
completează două exemplare pe care le depune la organul fiscal
măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile
de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Director P.J,
L. S ........................
(prenumele, numele şi
semnătura)

Şef compartiment contabil,
........................
(prenumele, numele şi semnătura)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, Prenume şi
nume............................, CNP................................ .I./C.I.P./C.I.
serie....nr.........
Semnătura contribuabil .................................
Data............/........../.......... sau
Nr. şi data confirmării de primire...................

Coducătorul organului fiscal,
...................................
(prenume, nume şi ştampila)

Întocmit azi data........................

ANEXA 5

ALTE TAXE LOCALE SI TAXE SPECIALE
PENTRU ANUL FISCAL 2013

NR.
CRT.

DENUMIRE

TAXA
PT.2012

- RON TAXA
PT.2013

1

Taxa pentu oficierea casatoriilor in zilele
de sambata si duminica
Taxa dovezi privind eliberarea unui act de
stare civila
Taxa pentru verificarea si avizarea schitei
de apartamentare
Taxa pentru eliberarea de adeverinte
corectare/notare adresa, corectare/notare
suprafata, evidentiere constructii in cartea
funciara
Taxa pentru executare copii xerox ale
planurilor cadastrale sau alte asemenea
servicii
Taxa pentru eliberarea planurilor de
situatie scara 1:500 – 12:000 privind
bunurile imobile

60 lei

60 lei

18 lei

20 lei

24 lei/ apartament

50 lei/ apartament

48 lei/adeverinta

60 lei/adeverinta

12 lei/buc

20 lei/buc

1 leu/mp
teren pt. coala de
hartie format A4
plus 3lei/A3
1leu/mp
teren pt. coala de
hartie format A4
plus 3 lei/A3
1 leu/mp/A4
şi 3 lei/mp/A3

1 leu/mp
teren pt. coala de
hartie format A4
plus 3lei/A3
1.50 lei/mp
teren pt. coala de
hartie format A4
plus 3 lei/A3
1 leu/mp/A4
şi 3 lei/mp/A3

42 lei

50 lei

1 leu m liniar

5 lei m liniar

5 lei/buc.

5 lei/buc.

Lei/pagina

Lei/pagina

1
2
1 leu/afis/zi

1
2
1 leu/afis/zi

2
3
4

5

6

7

Eliberarea planurilor de situatie scara
1 :500 – 1 :2000 privind amplasarea
retelelor edilitare

8

Eliberarea documentelor grafice sau
textuale privind bunurile imobile
Taxa pentru inventar de cote plan referinta
Marea Neagra 1975 inclusiv descriere
topografica
Taxa pentru verificarea si avizarea schitei
de granituire
Taxa inchiriere cantare in
piata de alimente
Taxa de identificare in arhiva a
documentelor,copiere si legalizare conform
Legii 544/2002
-format A4
-format A3
Taxa afise pe domeniul public sau cu
impact pe domeniul public
Taxa pentru vehiculare reclame sonore
Taxa de folosinta- Sala de sport
-Sala Casa de cultura
-Sala Camin cultural
Traian

9

10
12
13

14
15
16

60 lei/zi
85 lei/ora
250 lei/zi
150 lei/zi

60 lei/zi
50 lei/ora
350 lei/zi
500 lei/zi fara
bucatarie
1500 lei /zi cu

17
18
19
20
21
22

23

24
25

Taxa utilizare domeniu public piata
agroalimentara
Taxa WC piata
Taxa utilizare mese in piaţa agroalimentara
Taxa utilizare domeniu public piaţa
nealimentara
Taxa utilizare mese in Hala de lactate
Taxa utilizare domeniu public, cu exceptia
teraselor.garajelor si boxelor.
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Taxa utilizare domeniu public, pentru
activitatile de alimentatie publica,sub
forma teraselor cu caracter sezonier.
Zona A+B
ZonaC+D

27

Taxa anuala pentru vehicule lente
Taxa pentru emiterea avizului de
oportunitate (Avizul de oportunitate emis
de structura responsabila cu urbanismul
din cadrul aparatului propriu al Primarului)
Taxa pentru inregistrarea cererilor de
divort,procesareadocumentelor,solutionare
a cererilor si eliberarea certificatelor de
divort
Taxa inchiriere loc de veci

28

Taxa inchiriere capela funerara

29

Taxa utilizare WC Public

30

Taxa utilizare domeniul public pentru
garaje, boxe
Taxa utilizare domeniu public evenimente
ocazionale
Taxa pentru hrana la cresa

26

31
32

6 lei/mp/zi

bucararie
5 lei/mp/zi

1leu
10 lei/mp/zi
1,2 lei/mp/zi

1leu
10 lei/mp/zi
1,5 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi
lei/mp/zi

10 lei/mp/zi
lei/mp/zi

10
6
5
2

10
6
5
2

lei/mp/zi

lei/mp/zi

0,24
0,12

0,24
0,12

43 Lei/an
50 lei / AVIZ

45 Lei/an
100 lei / AVIZ

200 lei

200 lei

100 lei/ 7 ani

100 lei/ 7 ani

10 lei/ zi

50 lei/ zi

1 leu

1 leu

2 lei/mp/an

2 lei/mp/an
6 lei /mp /an

-

8 lei /zi/copil
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ANEXA nr.6

FACILITATI FISCALE SI PROCEDURA DE ACORDARE
LA CONTRIBUABILI – PERSOANE FIZICE

Art. 286 – din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Alin. 1 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata
impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire
folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest
impozit.
Alin. 2 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata
impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul
aferent cladirii folosite ca domiciliu a persoanei fizice care
datoreaza acest impozit.
Alin. 3 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata
impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a
acestuia pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai
mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in
exclusivitate din ajutor social si ajutor de somaj.
Facilitati fiscale pentru anul 2013:
- scutire la impozitul pe cladiri si a impozitului pe teren la
adresa de domiciliu pentru titularii de rol (sot – sotie) care
realizeaza venituri lunare /membru de familie si acestea sunt
mai mici decat salariul minim brut pe tara pentru anul 2013
stabilit prin hotarare de guvern ori constau in exclusivitate din
ajutor social si ajutor de somaj.

1

PROCEDURA DE ACORDARE
Persoanele fizice aflate in situatiile prevazute mai sus vor
respecta urmatoarea procedura:
- vor depune o cerere la registratura (conform modelului de mai
jos care face parte integranta din prezenta hotarire) prin care
solicita scutirea sau reducerea de impozite la care anexeaza si
urmatoarele acte:
- copii dupa actele de identitate din care rezulta adresa de
domiciliu
- adeverinte de salariu / cupoane de pensie din care sa
rezulte veniturile lunare
- extras CF actualiazat din care sa rezulte ca este
proprietarul imobilului pentru care se solicita scutirea sau
alte acte care sa ateste dreptul de prprietate ;
- certificat de atestare fiscala / adeverinta de venit eliberate
de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte
urmatoarele:
-nu este asociat sau actionar la o societate comerciala;
-nu obtine venituri din activitati economice autorizate,
inchirieri sau altele asemenea nu figureaza cu mijloace de
transport (autoturisme, microbuze, autoutilitare, autovehicule
de transport marfa,tractoare) in baza de date a Serviciului
Venituri Impozite si Taxe.
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2

PRIMARIA ORASULUI INEU
BIROUL IMPOZITE SI TAXE
Nr.__________DIN______2013
CERERE –DECLARATIE
Subsemnatul (titular de rol)_________________________________
Domiciliat in localitatea___________________judetul Arad,str.______________
________________________nr._____bl.____sc.___,et.____,ap.____legitimat cu
BI/CI seria______nr.__________CNP____________________________ eliberat
de Politia _________________solicit scutirea de la plata impozitului pe cladiri si
a impozitului pe teren conform art.286 din Legea nr.571/2003 pentru:
a)-cladirea situata in strada___________________________________________
b)-terenul situat in
str._______________________________________________deoarece am venituri
lunare/familie sub plafonul de ________lei,aferent lunii__________________
Declar pe proprie raspundere ca:
 nu realizez venituri din activitati independente,din inchirieri,concesiuni de
bunuri mobile si /sau imobile,din cedarea folosintei bunurilor;
 nu realizez venituri din salarii sau colaborari sub orice forma;
 nu sunt actionar sau asociat la societati comerciale si nu realizez venituri di
dividente si dobinzi( cu exceptia cupoanelor distribuite pentru privatizarea in
masa).
In cazul in care intervin schimbari care conduc la modificarea conditiilor in
care se acorda scutirile prevazute de HCL nr.____________,ma oblig sa comunic
acest fapt in 30 de zile de la aparitia schimbarilor.
Declar pe proprie raspundere ca nu detin in proprietate doua sau mai multe
Bunuri imobile.
De asemenea,cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund
adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii prevazuta si pedepsita de
art.292 din Codul Penal.
Anexez urmatoarele:
-cupon de pensie,adeverinta salariu,cupon ajutor de somaj,extras CF actualizat ,
copie act de identitate.
Nedepunerea documentelor prevazute la prezenta atrage dupa sine clasarea
cererii.

Data____________

CONTRIBUABIL-DECLARANT,
(semnatura)
3

ANEXA 7

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
PENTRU ANUL FISCAL 2013
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE
NIVELURILE
AJUSTATE
AJUSTATE
PENTRU ANUL PENTRU ANUL
Extras din norma juridică
2013
2012
Taxa, în lei
Taxa, în lei
CAPITOLUL I
Nr.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
crt.
Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru
alte servicii prestate de unele instituţii publice
1 Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de
alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea
atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a
2
2
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un
fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare
2 Eliberarea certificatului de producător > Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi taxele locale
3 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
X
X
- pentru animale sub 2 ani
2
2
- pentru animale peste 2 ani
2
2
4 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
2
- pentru animale peste 2 ani
4
5
5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
Punct abrogat prin Punct abrogat
art.1 pct.144 din prin art.1 pct.144
Legea
din Legea
nr.174/2004
nr.174/2004
pentru aprobarea pentru aprobarea
Ordonantei
Ordonantei
Guvernului
Guvernului
nr.92/2003
nr.92/2003
privind Codul de privind Codul de
procedura fiscala procedura fiscala
6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
2
2
medicale folosite în justiţie
7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
2
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
13
15
sexului
9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
2
10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
2
2
stare civilă întocmite de autorităţile străine
11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
2
2
12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
2
2
distruse sau deteriorate
X
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1 Acte de identitate:
X
X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate provizorii) de pentru
cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de
4
5
identitete pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie,precum

1

si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei
cetatenilor romani
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009

Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009

5

6

Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009
Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009
3
2

Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009
Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009
3
2

Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009
Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009

Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009
Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009

2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor
date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

3
4
X

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si
5
5
subcategoriile A, A1,B,B1 si B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
Abrogat prin
Abrogat prin
categoria A
Ordonanta de
Ordonanta de
urgenta a
urgenta a
Guvernului
Guvernului
nr.70/2009
nr.70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
Abrogat prin
Abrogat prin
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
Ordonanta de
Ordonanta de
urgenta a
urgenta a
Guvernului
Guvernului
nr.70/2009
nr.70/2009
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si
subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb si Tv
24
28

1

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,
Tb, Tv

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile C+E, D+E

2

3
4

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat,precum si a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea
aceleasi categorii a permisului de conducere,precum si pentru persoanele
care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia
celor pentru categoriile B,B1,B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

2

84

Abrogat prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.70/2009
Abrogat prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.70/2009

X

1

2
3

1

X

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de
circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la
52
60
3500 kg, inclusiv
Abrogat prin
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între
Abrogat prin
Ordonanta de
750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv
Ordonanta de
urgenta a
urgenta a
Guvernului
Guvernului
nr.70/2009
nr.70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
125
145
3.500 kg
Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
8
8
neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
357
414
remorcilor
1
CAPITOLUL IV
Taxa pentru furnizare date
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul
national de evidenta a persoanelor,precum si din Registrul national de evidenta a permiselor
5
de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si a municipiului
Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
18/19912,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite
în baza Legii fondului funciar nr. 18/19912,republicata,cu modificarile si
13
15
completarile ulterioare,cu exceptia celor pentru terenurile agricole si
forestiere

NOTA;
Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele
măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097
din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării
titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.
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ANEXA NR.8

ORASUL INEU
RANGUL LOCALITATII III

ZONAREA ORASULUI INEU IN VEDEREA STABILIRII IMPOZITELOR SI
TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013

RANG V

STRAZILE DIN ORASUL INEU SUNT CUPRINSE IN URMATOARELE ZONE:
ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
CL.ARADULUI
HORIA
CRISAN
ALBINA
CL.REPUBLICII
CIMPULUI
A.IANCU
GUTULUI
de la Nr.1 la 69
de la Nr. 71 -T
2 la 70
de la Nr. 72 -T
IULIU MANIU
ABATORULUI
PADURII
ZORILOR
SLT.AUGUSTIN.I.
GH.DOJA de la Nr. 55-T PASTORILOR
ARMENEASCA
DUMITRASCU
de la Nr. 44-T
A.IANCU de la NR.1 LA 69
N.BALCESCU
GRIGORE
TAMAND
2 LA 70
URECHE
I.NECULCE
CIOCARLIEI
GH.DOJA de la NR.1 LA 53
BARBU LAUTARU
2 LA 42
DUNARII
CRISULUI
M.COSTIN
IZVOR
1 MAI
ARDEALULUI
OITUZ
STRADA VIILOR 1
NARCISELOR
CRISANA
ST.O.IOSIF
STRADA VIILOR 2
MURESULUI
BIHORULUI
ATENA
STRADA VIILOR 3
TRANDAFIRILOR
VANATORILOR
P.GRIGORESCU
STRADA VIILOR 4
ARGESULUI
BISTRITA
ROMA
STRADA VIILOR 5
EMINESCU
SARMAN DIONISIE
M.MANOLE
STRADA VIILOR 6
CL.TRAIAN de la Nr. 1 la 27
CL.TRAIAN
SIMION
STRADA VIILOR 7
2 la 24
de la Nr. 26-T
BARNUTIU
29-T
CLOSCA
C.BRADULUI
BUDAPESTA
STRADA VIILOR 8
DORNEI
I.CREANGA
SEYNOD
Toate terenurile
situate in intravilan
trup izolat
I.SLAVICI
G.COSBUC
REZE
AMURGULUI
V.ALECSANDRI
VIENA
DECEBAL
BOBALNA
ARMATEI
RAHOVEI
O.GOGA
CASTANILOR
PARCULUI
I.L.CARAGIALE
TINERETULUI
LUCEAFARULUI
LAZAR GHEORGHE
LACULUI
AL.VLAHUTA
BICAZ
E.MURGU
MADRID
T.VLADIMIRESCU
PESCARILOR
OVIDIU
MARASESTI
DACIEI
M.SADOVEANU de la nr. 1-21 M.SADOVEANU
2-16
de la nr. 18-T
23-T
GARII
A.VLAICU
ST.CEL MARE
M.VITEAZUL
A.I.CUZA
M.KOGALNICEANU
REPUBLICII de la nr.
72 - T
71 - T
SAT MOCREA de la nr.
SAT MOCREA
1-127
de la nr.
207-233
187-206
234-325
234-299
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