ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
CONSILIUL LOCAL

PROICT DE H O T Ă R Â R E

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Având în vedere:
-raportul de specialitate al compartimentului taxe şi impozite nr.15075/13.11.2013;
-expunerea de motive nr.15074/13.11.2013 a Primarului comunei Valea Călugărească;
-prevederile Titlului IX - impozite şi taxe locale coroborat cu art.255 alin.2, art.260
alin.2, 265 alin.2, 287, 288 şi 292 din cuprinsul Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,
-prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
-prevederile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurie pentru valorile impozabile, impozitele
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul
2013;
-prevedrile O.G nr.1/2013 pentru regelementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul impozitelor şi taxelor locale;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Valea Călugărească adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Impozitele şi taxele locale începând cu data de 01 ianuarie 2014, îşi păstrează
acelaşi nivel avut în anul fiscal 2013, conform anexei ce constituie parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art.2 Prezenta hotărâre intră in vigoare la data de 01.01.2014.
Art.3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde compartimentul de
specialitate.
INIŢIATOR,
PRIMAR,

VASILICĂ NEACŞU

JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMARUL COM. VALEA CĂLUGĂREASCA
Nr.15074/13.11.2013

E X P U N E R E DE M O T I V E

În conformitate cu art. 287, art 288 şi art 292 din Legea
571/2003- Legea Codului fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, propun Consiliului Local al comunei Valea Călugărească
să adopte hotărâre cu privire la păstrarea aceluiaşi nivel al impozitelor
şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014 ca şi în anul 2013, având în
vedere situaţia economică a cetăţenilor şi imposibilitatea de aşi achita
impozitele şi taxele.

PRIMAR,
VASILICĂ NEACŞU

JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COM. VALEA CĂLUGĂREASCA
Nr. 130757/13.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu art. 287, art 288 şi art 292 din Legea
571/2003- Legea Codului fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, propun Consiliului Local al comunei Valea Călugărească
să adopte hotărâre cu privire la păstrarea aceluiaşi nivel al impozitelor
şi taxelor locale pentru anul fiscal 2014 ca şi în anul 2013, având în
vedere situaţia economică a cetăţenilor şi imposibilitatea de aşi achita
impozitele şi taxele.

ÎNTOCMIT,
ŞEF BIROU
ADRIANA BAICAN

ANEXĂ LA H.C.L. nr.

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE
LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI
AMENZILE

I. CODUL FISCAL – TITLU IX – Impozite şi taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN.(3),
IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ
ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI
RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE
ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 297 ALIN. (7)

CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI
Art.251. alin. (1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
cotei de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
Art.251. alin. (2) In cazul unei clădiri care are pereţi exteriori din materiale diferite, pentru
stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin (3) valoarea
impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.
Art.251. alin. (3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei se determină prin înmulţirea
suprafeţei construite desfăşurate a acesteia exprimate în lei/m2 din tabelul următor:
VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, în cazul persoanelor fizice
(la care se adaugă coeficientul de corecţie de 1.10)

Tipul cădirii

NIVELURI STABILITE
PENTRU ANUL 2014

Valoarea impozabila
- lei / mp
Cu instalatii de Fara instalatii de
apa,canalizare,
apa,canalizare,ele
sau
electrice
şi ctrice
incalzire [conditii incalzire
cumulative]

0

3
935

4
555

B. Cladiri cu pereţi din lemn, caramidă
nearsa, paianta, valatuci, şipci sau alte materiale asemănătoare
C Constructii anexe, corpului principal al unei cladirii având pereţi din
beton, caramida arsa, piatra sau din alte materiale asemanatoare

254

159

159

143

D. Constructii anexe, corpului principal al unei cladirii având pereţi din
lemn, caramida nearsa, vălătuci, şipci sau din alte materiale
asemanatoare
E. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă îcăperi amplasate
la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă în oricare din
tipurile de clădiri prevăzute la litera A-D

95

63

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

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii
F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă îcăperi amplasate 50% din suma
la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate In alte scopuri decât cel de care s-ar aplica
locuinţă în oricare din tipurile de clădiri prevăzute la litera A-D
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii
50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

Art.252 Majorarea impozitului datorat de persoane fizice ce deţin mai multe clădiri
Art.252 alin. (1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un
impozit pe clădiri majorat după cum urmează:
a) - cu 65% pentru prima cladire în afara celei de la adresa de domiciliu
b) - cu 150% pentru pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu
c) - cu 200% pentru pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu

Art.252 alin. (2) Nu intră sub incidenţă alin(1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
Calculul impozitului pe clădiri datorat de persoane juridice
Art. 253 (1) In cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
Art. 253 (2) Cota de impozit se stabileşte de consiliul local în procent de 1,5% din valoarea de
inventar a clădirii
Art. 253 (6) în cazul unei clădiri care nu au fost reevaluate, cota impozitului pe clădiri se
stabileşte de consiliul local după cum urmează:
a) 10% pentru clădirile care un au fos reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă
b) 30 % pentru clădirile care un au fos reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinţă
CAPITOLUL III
IMPOZITUL PE TEREN
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TEREN CU
CONSTRUCŢII
(este calculat cu coeficientul de corecţie de 1.10 )

Art.258 alin.(2)
lei/ha
Zona în cadrul localităţii

NIVELURI STABILITE
PENTRU ANUL 2014
Nivelurile stabilite pe rangul localităţii
IV

A

889

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILANORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCŢII
(la care se adaugă coeficientul de corecţie de 1.10 )

Art.258 alin. (4)
lei/ha

Nr.
crt

Categoria de folosinta/Zona

NIVELURI STABILITE
PENTRU ANUL 2014
Zona B

1
2
3

Teren arabil
Paşune
Fâneaţă

21
19
19

4
Vie
35
5
Livadă
46
7
Padure sau alt teren cu vegetaţie forestiera
21
8
Teren cu ape
13
9
Drumuri şi căi ferate
X
10
Neproductiv
X
Art. 258 alin. (5) Suma stabilită conform alin (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului
localităţii respectiv pentru comuna Valea Călugărească rangul IV coeficientul este de 1.10
Art. 258 alin. (51) Ca excepţie de la alin. (2), in cazul persoanelor juridice pentru terenul amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se
calculează conform prevederilor alin (3)-(5)numai dacă îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:
a) -au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură
b) -au înregistrate în evidente contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate
prevăzut la lit.a).
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

ZONA A

(este calculat cu coeficientul de corecţie de 1.10 )

Art. 258 alin. (6)
Terenul

1
2
3
4

Teren cu constructii
Teren arabil
Paşune
Fâneaţă

NIVELURI STABILITE
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lei/ha
31
50
28
28

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vie
Vie pana la intrarea pe rod
Livadă
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetaţie forestiera
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu
rol de protectie
Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari
piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri şi căi ferate

55
X
56
X
16
X
6
34
X

Neproductiv
X
CAPITOLUL IV – TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Art. 263 alin. (2)

NIVELURI
STABILITE PENTRU
ANUL 2014

Mijloc de transport cu tracţiune macanică
I VEHICULE INMATRICULATE
1.Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la
1600 cm3 inclusiv

lei / 200 cm3 sau
fracţiune din aceasta
8

2.Autoturisme cu capacitate cilindrica între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

3.Autoturisme cu capacitate cilindrica între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72

4.Autoturisme cu capacitate cilindrica între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

5.Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cm3

290

6.Autobuze, autocare, microbuze

24

7.Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masă totală maximă de pana la 12 tone
inclusiv
8.Tractoare inmatriculate

30
18

I VEHICULE INREGISTRATE

lei / 200 cm3

1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm

3

1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

4

3

6
50

Art. 263 alin. (4) In cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masă total autorizată egală sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Mărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul(în lei/an)

I DOUĂ AXE

Ax(e) motor(oare)cu system
de suspensiepneumaticăsau
echivalente recunoscute

Alte sisteme de
suspensiepentru
axele motoare

1.Masă de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2. Masă de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3. Masă de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4. Masă de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5. Masă de cel puţin 18 tone

517

1.169

1.Masă de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2. Masă de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3. Masă de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4. Masă de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5.Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6. Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7. Masă de cel puţin 26 tone

947

1.472

1.Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2. Masă de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3. Masă de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4. Masă de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5.Masă de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

3. Masă de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

II 3 AXE

III 4 AXE

Art. 263 alin. (5) In cazul unui autovehicul de transported marfă cu masă total autorizată egală sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)cu sistem
de suspensie pneumatică sau
echivalente recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I 2+1 AXE
1.Masă de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2. Masă de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3. Masă de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4. Masă de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5. Masă de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

0
0
0
60
137

0
0
60
137
320

6. Masă de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7. Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

320
414

414
747

8. Masă de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9. . Masă de cel puţin 28 tone
II 2+2 AXE

747
747

1.310
1.310

1.Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masă de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3. Masă de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4. Masă de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5. Masă de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6. Masă de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

128
299
491
721
871
1.429

299
491
721
871
1.429
1.984

7. Masă de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8. Masă de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 38 tone
9. Masă de cel puţin 38 tone
III 2+3 AXE
1.Masă de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masă de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.984
1.984
1.984

3.012
3.012
3.012

1.579
2.197

2.197
2.986

3. Masă de cel puţin 40 tone
IV 3+2 AXE
1.Masă de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masă de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masă de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masă de cel puţin 44 tone

2.197

2.986

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

794
960
1.434
1.434

960
1.434
2.283
2.283

V 3+3 AXE
1.Masă de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masă de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masă de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masă de cel puţin 44 tone
Remorci, semiremorci sau rulote
Art. 263 alin. (6)
Masă totală maximă autorizată

NIVELURI STABILITE
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impozit
lei

a) Până la 1 tonă inclusiv

9

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c) Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone

52

d) Peste 5 tone

64
Mijloace de transport pe apă

Art.263 alin.(7)

NIVELURI STABILITE
PENTRU ANUL 2014

1.Luntre,barci fara motor, folosite pentru pescuit si
uz personal
2.Barci fara motor, folosite in alte scopuri

Impozit lei / an
21
56

3.Barci cu motor

210

4.Nave de sport şi agrement

964

5.Scutere de apă

210

6. Remorchere si impingatoare:

X

a)Până la 500 CP

559

b)Între 501 si 2.000 C

909

c)Între 2.001 si 4.000 CP

1398

d)Peste 4.000 CP

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau
fractiune din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri si barje fluviale:

X

a)Cu capacitate de încărcare până la 1.500 tone
inclusiv
b) Cu capacitate de încărcare de peste 1.501 tone,
dar nu peste 3.000 tone
c) Cu capacitate de încărcare de peste 3.000 tone

182
280
490

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
2

Art.266 Taxa pentru eliberarea certificatului

fiscal
Art. 267 alin. (2) Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism în mediu rural, este egală
cu suma stabilită de consiliul local in tabelul
următor:

NIVELURI STABILITE
PENTRU ANUL 2014
Taxa (lei)

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism

a) Până la 150 mp inclusiv
b) Între 151 si 250mp inclusiv

3,5

c) Între 251 si 500mp inclusiv

4,5

d) Între 501 si 750mp inclusiv
e) Între 751 si 1.000mp inclusiv
f) Peste 1000 mp

3

6
7
7+0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte 1000mp

Art. 267 alin. (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru

o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţa sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţii

Art.267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de foraje necesară studiilor geotehnice, ridicărilor
topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor,
sondelor de gazeşi petrol, precum şi altor exploatări
se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi
afectat de foraj cu o valoare stablita de consiliul
local

8 lei pentru fiecare mp afectat

Art.267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor
0,5 lei pentru fiecare mp afectat
topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor,
sondelor de gazeşi petrol, precum şi altor exploatări
se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi
afectat de excavaţie cu o valoare stablita de
consiliul local
Art. 267 alin. (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea
autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Art. 267 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
Art.267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea
8 lei pentru fiecare mp de suprafaţă
autorizaţiei de construire pentru chioscuri,
ocupată de construcţie

tonete, cabine, spatii de expunere, situate
pe caile si in spatiile publice, precum si
pentru amplasarea corpurilor si panourilor
de afisaj a firmelor si reclamelor
Art. 267 alin. (8) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru

orice alta construcţie decăt
cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizata a
lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţii aferente.
Art. 267 alin. (9) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului
pe clădiri..In cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică
astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
Art. 267 alin. (10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este

egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale
Art.267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei
11 lei pentru fiecare record
autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
bransamentele de retele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu se
stabileşte de consiliul local taxa
Art.267 alin. (12) Taxa pentru avizarea
15 lei
certificatului de urbanism de către comisia
de urbanism si amenajarea teritoriului, de
catre primari sau structurile de specialitate
din cadrul consiliului judetean

Art.267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea

certificatului de nomenclatură stradală şi
adresă

9 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare:
Art.268
Art.268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei
15 lei
autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi
economice este stabilită de consiliul local
Art.268 alin. (11) Autorizaţiile prevăzute la alin.(1) se vizează anual până la 31 decembrie a anului în curs pentru
următorul an. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin.(1)
Art.268 alin. (2) Taxă pentru eliberarea
autorizaţiilor de funcţionare
Art.268 alin. (3) Taxă pentru eliberarea de copii de

20
32 pentru fiecare mp sau fracţiune de mp

pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de consiliile
locale
Art.268 alin. (4) Taxă pentru eliberarea
certificatului de producător

80

Art.268 alin. (5) Comercianţii a căror activitate se
desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN, aprobată prin HG nr.
656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 –
500 lei
restaurante şi 5540 - baruri, datorează bugetului
local al comunei în a cărei rază administrativteritorială se află amplasată unitatea sau standul de
comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii
de alimentaţie publică stabilită de către consiliul
local în suma de
CAPITOLUL VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 270 alin. (4) Taxa pentru servicii de reclamă şi
publicitate
Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate

2%
NIVELURI STABILITE
PENTRU ANUL 2014
- lei/mp sau fracţiune de mp

a)) în cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitate economică

32

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

20

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 274 (2)
a) In cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de tatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf. Un spectacol de circ sau orice altă competiţie sportivă
internă sau internaţională cota de impozit este egală cu 2%
Art. 274 (2)
b) In cazul oricărei alte manifestări artistice decât cela enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%
Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistică sau
activitatea distractivă :

NIVELURI STABILITE
PENTRU ANUL 2014
Lei / mp

a) în cazul videotecilor

2

b) In cazul discotecilor

3

Art. 275 alin. (3) Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii
respectiv pentru comuna Valea Călugărească rangul IV coeficientul este de 1.10 prin inmulţirea sumei stabilite,
potrivit alin. (2)
CAPITOLUL VIII
TAXA HOTELIERA
Art. 279 (1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilită la tarifele de cazare practicate de unitătile de
cazare
Art. 279 (2)Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxă hotelieră în cotă de 1% din
valoarea totală a cazării /tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele
juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenta a persoanelor cazate.
CAPITOLUL X – ALTE TAXE LOCALE

Art. 283 alin. (1) Taxă zilnică pentru utilizarea
temporară a locurilor publice
Art. 283 alin (2) Taxă anuală pentru vehicule lente

NIVELURI STABILITE
PENTRU ANUL 2014
10 lei/zi
45 lei/an
5 lei/mp/an

Taxă piaţă
Taxă pentru înregistrarea şi rezilierea contractelor
sau actelor adiţionale de arendă
Taxă de arhivă

20 lei /contract şi sau act adiţional
20 lei/ solicitare

Taxă de participare la “ Sărbătoarea vinului “
2013

cu grătar
cu alte produse şi folosirea corturilor din dotarea
primăriei
cu alte produse şi fără folosirea corturilor din
dotarea primăriei

500 lei/zi
250 lei /zi

Taxă de remăsurare a terenurilor unde s-a eliberat
titlul de proprietate

100 lei/ solicitare

Taxă de urgenţă pentru eliberarea documentelor
necesare înstrăinării de bunuri în regim de urgenţă (
în aceeaşi zi cu data de depunere a cererii de
eliberare a documentului)
Taxă pentru parcarea în spaţiile special amenajate

200 lei/zi

25lei

1 leu/oră

CAPITOLUL XII - SANCŢIUNI

Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2)
lit. a) se sancţionează cu amendă de la……1)
la…….2) lei, iar cea de la litera b) cu amendă de
la……3) la…….4) lei
Art. 294 alin. (4) încălcarea normelor tehnice
privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi ) se
sancţionează cu amendă de la……1) la…….2) lei

NIVELURI STABILITE
PENTRU ANUL 2014
Persoane fizice

Persoane juridice

70 - 1)
279 - 2)
279 - 3)
696– 4)
325 – 1)
1578 – 2)

280 - 1)
1116 - 2)
1116 - 3)
2784 – 4)
1300 - 1)
6312 - 2)

- Preţul pentru închirierea suprafeţelor de teren apartinând domeniului public cu
destinaţia de garaje, pentru anul 2014 să fie de 0,05 euro lei/ mp/lună.
- Scutirea de la impozitul pe cladiri pe o perioadă de 10 ani pentru proprietarii
apartamentelor si caselor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie pe
baza documentatiei ceruta de legislatia in vigoare.
- Pentru plata integrală cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace
de transport de către persoane fizice, până la 31 martie 2014, se acorda o bonificaţie de
10 %,
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