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la proiectul de hotdr6re privind stabilirea impozitelor
qi taxelor locale pe anul 2016

Avand in vedere prevederile art.495lit.f din legea22712015 privind Codul Fiscal, Titlul lX
,,impozite si taxele locale" ale HGR nr. 130912012 privind nivelurile pentru valorile impozabile ,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepind
cu anul 2013, ale art. 266 aIin. 5,6 si 7 din Legea 207 12015 privind Codul de procedura fiscala, ale
Legii 65012002 pentru aprobarea OG.9912000 privind comercializarea produselor si serviciilor de
piata , ale HG nr. 65611997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 27312006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 5212003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata, ale OG nr. 2711996 privind acordarea unor facilitati persoanelor
care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta
Dunarii, republicata, cu modificarile ulterio are ;
In temeiul prevederilor art. 27, art.36 alin.2lit."b" , alin. lit."c" precum si ale art.45 alin.2
Iit.2 ,,c" din Legea administratiei publice locale nr. 21512001 , republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale art. 30 alin.5 din Legea 27312006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 5212003 privind transparenta decizionala
in administratia publica, consider ca este necesar stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul
2016 astfel:
I - Impozitul pe clidiri datorat de citre persoanele fizice
(1)Pentru clddirile rezidenJiale qi clddirile-anexd, aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clddiri se calculeazd prin aplicarea unei cote de O,IYo, asupra valorii impozabile a
clddirii, conform prevederilor art . 457 din Legea 22712015 privind Codul Fiscal.
(2) Pentru clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clddiri se calculeazd,prin aplicarcaunei cote de 0,2Yo asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultatd dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii
5 ani anteriori anului de referinld;
b) valoarea finald a lucrdrilor de constructii, in cazul clddirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinfd;
c) valoarea clbdirilor care rezulti din actul prin care se transferd dreptul de proprietate, in
dobdndite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinJd.
clddirilor
cazul
(3) Pentru clddirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitdti
din domeniul agricol, impozitul pe clddiri se calculeazd prtn aplicarea unei cote de 0,4o/o asupra
valorii impozabile a clddirii.
(a) in cazul in care valoarea clddirii nu poate fi calculatd conform prevederilor afi2 alin. (2),
din prezenta hotdrdre , impozitul se calculeazd,prin aplicarea cotei de 2o/o asupravalorii impozabile
determinate conform art .457 din Legea 22712015 privind Codul Fiscal.

impozitul
(5) in cazul clddirilor cu destinatie mixtd aflate in proprietatea persoanelor fizice,
se calculeazd prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folositd in scop rezidenfial
conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafala folositd in scop nerezidenJial,
conform art. 458.

in cazul in care la adresa clddirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfrqoard nicio
activitate economicd, impozitul se calculeazd conform art.457.Dacd suprafelele folosite in scop
rezidential qi cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidenJiate distinct, se aplicd urmdtoarele
reguli:
a) in cazul in care la adresa clddirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfiqoard nicio

activitate economicd, impozitul se calculeazd conform art.457;

b) in cazul in care la adresa clddirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfbqoar6
activitatea economicd, iar cheltuielile cu utilitdtile sunt inregistrate in sarcina persoanei care
desfbqoard activitatea economicd, impozitul pe clddiri se calculeazd conform prevedeiilor art.458.

2 -lmpozitul /taxa pe clidiri datorat de citre persoanele juridice
(1) Pentru clddirile rezidenfiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clddiri se calculeazd prin aplicarea unei cote de 0,2Yo asupra valorii impozabile
a clddirii.
(2) Pentru clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau deJinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clddiri se calculeazd"prin aplicarea unei cote de I,3%o, asupra valorii impozabile
a clddirii.
(3) Pentru clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
utilrzate pentru activitili din domeniul agricol, impozitulltaxa pe clddiri se calculeazd, prin
aplicarea unei cote de 0,4Yo asupra valorii impozabile a clddirii.

(a) in cazul clildirilor cu destinatie mixtd aflate in proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determind prin insumarea impozitului calculat pentru suprafafa folositd -in scop
rezidential conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafafa folositd in scop nerezidenliai,
conform aIin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozituluiltaxei pe clddiri, valoarea impozabild a clddirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru
care se datoreazd" impozitul/taxa gi poate fi:
a) ultima valoare impozabild iruegistratd in evidentele organului fiscal;

b) valoarea rezultatl, dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la dataevaludrii;
c) valoarea finald a
anului fiscal anterior;

lucrlrilor de construcfii, in cazul clddirilor noi, construite in cursul

d) valoarea clddirilor carc rczultd din actul prin care se transferd dreptul de proprietate, in
cazul clddirilor dob6ndite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul clddirilor care sunt finantate inbaza unui contract de leasing financiar, valoarea
tezultatd" dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autoizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare ra data evaludrii;

f) in cazul clddirilor pentru care se datorcazd, taxa pe cl6diri, valoarea inscris6 in
contabilitatea proprietarului clddirii qi comunicatd concesionarului, locatarului, titularului dreptului
de administrare sau de folosint6,, dupd, caz.
(6)Valoarea impozabild a clddirii se actualizeazd, o datd la 3 ani pebazaunui raport de
evaluare a clddirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate in vigoare la data evaludrii.
(7)Prevederile alin. (6) nu se aplicdin cazul clddirilor care aparfinpersoanelorfaldde care
pronunfat[
fost
a
o hotdrdre definitivd de declanqare a procedurii falimentului.
(8) in cazul in care proprietarul clddirii nu a actualizat valoarea impozabild a clddirii in
ultimii 3 ani anteriori anului de referinJd, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.

(9)

ln

cazul

in

care proprieterul clddirii pentru care se datoarcazd, taxa pe cladiri nu a

actualizat valoarea impozabild in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinJd, diferenla de taxd
fafd de cea stabilitd conform alin. (1) sau (2) , dupd cM,vafi datoratd de proprietarut cl6dirii .

- Pentru determinarea impozitului /taxei pe clddiri qi a taxei pentru eliberarea autorizafiei de
construire in cazul persoanelor frzice, precum gi a impozitului/taxei pe terenul intravilan, repectiv
extravilan, pentru antlJ2016, se aplici delimitarea zonelor astfel:

-

Zona A - cuprinde terenurile apartinand domeniului public si privat al
comunei Baia de Cris precum si cel al persoanelor juridice: str. Tribunului, str. Postei Str. Plopilor
- Zona B - cuprinde terenurile situate in Baia de Cris : str. Revolutiei, str. Brazilor Str.
Florilor , str. Progresului , str. Muntele Gaina ,str. Izvor, str. Muzeului , satele :
BALDOVIN , SATUL CARASTAU, SATUL LUNCA, SATUL RISCA
- Zona C - cuprinde terenurile situate in Baia de Cris : str. Depozitului, str. Garii str.
Gorunului , str. Calea Motilor, str. Crinilor , str. Tineretului si satele : SATUL
RISCULITA, TEBEA
- Zona D - cuprinde terenurile situate in satul Baia de Cris cu str. Livezilor si str.
Iazului si satele : Satul CARACI , SATUL VALENI
Potrivit Legii nr.35ll200l in rangul IV de localitati se incadreaza Satul Baia de Cris,
resedinta comunei Baia de Cris iar in rangul V celelalte sate apartinatoare comunei.
Suma stabilita potrivit celor de mai sus se inmulteste cu coeficientul de corectie astfel:
1,10 pentru satul resedinta de comuna
1,00 pentru celelalte sate apartinatoare comunei

3- ImpozituVtaxa pe terenurile amplasate in

intravilan - terenuri cu construc{ii

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilegte lu6nd in calcul suprafata terenului, rangul localitdfii
in care este amplasat terenul, zona gi categoria de folosinld a terenului, conform incadrdrii pe zone
fbcute de consiliul local astfel :

(2) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de
folosinld terenuri cu constructii, precum qi terenul inregistrat in registrul agricol la aItd, categorie de
folosinld decdt cea de terenuri cu construcJii in suprafaJd de p6nd la 400 ffi2, inclusiv,
impozitul/taxa pe teren se stabileqte prin inmultirea suprafetei terenului, exprimatd in hectare, cu
suma corespunzdtoare prevdzutd" in urmitorul tabel :

Nivelurile impozitului pe rangul de localitati lei/ha
IV
V

Zona

A

889

711

B

7II

C

534
348

534
355

r78
4 - ImpozituUtaxa pe terenurile amplasate in
categorie de folosinfl decit cea de terenuri cu construcfii
D

intravilan - inregistrat la alti

(l) in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altd categorie
de folosint[ decdt cea de terenuri cu constructii, pentru suprafaJa care depdgeqte 400 m2,
impozitul/taxa pe teren se stabilegte prin inmultirea suprafetei terenului, exprimat6 in hectare, cu
snma corespvnzdtoare prevdzttti" la alin. (2), iar acest rezultat se inmulJeqte cu coeficientul de
coreclie corespunzdtor prevdzut la alin. (3).
(2) Pentru stabilirea impozituluiltaxei pe teren, potrivit art 465 alin. (3) din Legea
nr.227120I5 privind Codul Fiscal , se folosesc sumele din tabelul urmdtor, exprimate in lei pe
hectar:
Nr.
Zona Categoria de folosinld
crt.
I
Teren arabil

A

B

C

D

28

2I
t9
I9

t9

15

15

l3

15

13

2

Pdsune

2l

J

FAneatd

2I

4

Vie
Livadd
Pddure sau alt teren cu vesetatie forestierd
feren cu aoe
Drumuri si cdi ferate
Ieren neproductiv

46

35

28

19

53

46

35

28

28

21

I9

15

15

13

8

0

0

0
0

0
0

0

5

6

7
8

9

0

0

(3) Suma stabilitd conform alin. (2) se inmulteqte cu coeficientul de corectie corespunzdtor
rangului localitdlii respectiv :
1,10 pentru satul resedinta de comuna
1,00 pentru celelalte sate apartinatoare comunei
(a) Ca excep{ie de la prevederile alin. (2)-(3), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altd categorie de folosintd dec6t cea
de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeazd conform prevederilor art 465 alin.
(3) din Legea m.22712015 privind Codul Fiscal alin. (7) numai dacd indeplinesc, cumulativ,
urmdtoarele condilii:
a) au prevdzut in statut, ca obiect de activitate, agriculturd;
b) au inregistrate in evidenta contabild, pentru anul fiscal respectiv, venituri qi cheltuieli din
desfdgurarea obiectului de activitateprevdzttt la lit. a).
5- ImpozituUtaxa pe

terenurile amplasate in extravilan

cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileqte prin
inmullirea suprafelei terenului, exprimatd in hectare, cu suma corespunzdtoare prevdzutd in
urmdtorul tabel, inmulfitd cu coeficientul de coreclie corespunzdtor prevdzut la art. 457 alin. (O din
Legea 22712015 privind Codul Fiscal:

in

Nr.
crt

Categoria de folosinfd
Baia de
Cris

Imoozit flei)
Baldovin,

Risculita

Carastau

Tebea

Caraci,
Valeni

Lunca
Risca
2

Teren cu constructii
Teren arabil

1

31

J

Pdsune

4

Fdneatd

50
28
28

5

Vie pe rod , alta decdt cea prevdzutd la

55

5.1

6
6.1

7

7.r
8.
8.1

9
10

nr.crt.5.1
Vie p6n6la intrarea pe rod
Livadd pe rod , alta decAt cea prevdzutd
la nr.crt.6.1
Livadd pfind la intrarcape rod
Pddure sau vegetafie forestierd , alta
decdt cea prevdzut6 lanr.crt.T .l
Pddure in vdrstd de pdnb la20 de ani qi
oddure cu rol de orotectie
Teren cu apa" altul dec6t cel cu
amenai6ri oiscicole
Teren cu amenai6ri piscicole
Drumurui si cdi ferate
Teren neproductiv

,

Ransul localitatii
lV. Satul Baia de Cris

resedinta

V. satele apartionatoare
Com. Baia de

Cris

28
48

26

26
26

22
22
50

45

53

0

0

0

0

56

53

50

48

0

0

0

0

16

T4

t2

8

0

0

0

0

6

5

2

I

34

31

28

26

0

0

0

0

0

0

0

0

ZONA IN CADRUL LOCALITATII

B

A

C

D
Teren proprie- satul Baia de Cris
tate publica si
Privata a com.
Baia de Cris
Pers. Juridice
Baldovin Caraci
Teren proprieRisculita Valeni
tate publica
Privata a com. Lunca
Carastau
Baia de

Tebea
si Risca

Cris

Pers.

juridice

22
42
20
20
48

- Pentru clddirile proprietate publici sau privatd a statului ori a unitdlilor administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosintd, dupd caz, oricdror entitati,
altele dec6t cele de drept public, se stabileqte taxa pe cl6diri, care reprezintd sarcina fiscald a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinJd, dupd caz, in
condilii similare impozitului pe clddiri.
- Pentru terenurile proprietate publicd sau privati a statului ori a unitdlilor administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosintd, dupd caz, se stabileqte taxa
pe teren, care reprezintd sarcina fiscald a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosintd, in condilii similare impozitului pe teren.
6-

Impozitul pe mijloacele de transport

este cel stabilit

laart.470- dinl,egea nr.22712015

privind Codul Fiscal.
Pentru vehiculele inregistrate conform arr".470 alin.(2)
transport va fi urmatorul

1.

II

impozitul pe mijloacele

de

:

Vehicule
strate
Vehicule cu capacitate cilindricd

lei I
200 cm3

Vehicule inreeistrate cu capacitate cilindricd <4800 cmc
J
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindricd >4800 cmc
5
2.
Vehicule frr6" capacitate cilindrici evidentiatd
70leilan
- Pentru plata cu anticipaJie a impozitului pe clddiri, teren qi mijloace de transport datorate
pentru intregul an de cdtre contribuabili, pAni la data de 31 martie 2016, inclusiv, se acordd o
bonifica{ie de l0 oh .
1.1

t.2.

Creantele fiscale restante aflate

in sold la data de 31.12.2015, mai mici de 10 lei,

arnleazd". Plafonul se aplicd tuturor creanJelor fiscale datorate qi neachitate de debitori

se

.

7 - Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi autorizafiilor in

domeniul
nivelul maxim permis de art. 474 din Codul Fiscal, dupd cum urmeazd,:
Pentru certificat de urbanism :
Suprafafa pentru care se ob{ine
Taxa (lei)
certificatul de urbanism
a)Pdnn la 150 mp inclusiv
6
b)Pan6 h 151 mp $i 250 mp inclusiv
7
c)P6nd la25I mp $i 500 mp inclusiv
9
d)Pdn6la 501 mn si 750 mo inclusiv
I2
e)Pdni Ia75I mp si 1.000 mp inclusiv
t4
f)Peste 1.000 mp
14 + 0,01 pentru fiecare mp care

construc{iilor,

se propun la

depdseste 1.000 mp

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala cu 50%o din taxa de mai sus
stabilita, Baia de Cris fiind localitate rurala .
Taxa pentru eliberarea autorizaJiei de foraje sau excavdri se stabileqte in sumd de 8 leilmp
de teren afectat.

Taxa pentru eliberarea a:utoriza\iei de construire pentru chioqcuri, tonete, cabine, spatii de
expunere, situate pe cdile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a
panourilor de afiqaj, a firmelor si reclamelor este de 8 lei pentru fiecare metru pdtrat de suprafala
ocupata de constructie.
Taxa pentru eliberarea unei autorizaJii privind lucrdrile de racorduri si branqamente la relele
publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu este
de 13 lei pentru fiecare racord.
Taxa pentru avizarca certificatului de urbanism de cdtre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de cdtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judefean se
stabilegte la suma de 15 lei.
Taxa pentru autorizatia de construire - lo/" din valoarea lucrdrii.

Taxa pentru autoriza\ia de desfiinJare

-

0olo/" din valoarea de inventar a cl6dirii.

gantier 3' din valoarea autorizatd. a
construcliilor provizorii.
Taxa autorizalii de construire pentru organizarca de tabere, de corturi, cdsute sau rulote,
campinguri -20 din valoarea autorizatd, a lucrdrii sau a construcliei.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizalii de construire este
egal6 cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau aautoiza[iei initiale.
Taxd pentru eliberarea certificatului de nomenclaturd stradald qi adresd in sumd de 2 lei.
8 Taxele pentru eliberarea atestatului de producitor, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc dupi cum urmeazd:
-Taxd eliberare atestat de producdtor - 20 lei/atestat;
-Taxd eliberare camet de comercializare -40leilcarnet;
-Taxd vizd semestriald atestat de producdtor-10 lei.
9-Taxa pentru eliberarealvizarea anuali a autorizafiei privind desfiqurarea activitlfii
de alimentafie publicil, a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante,563- Baruri si
alte alte activitati de servire a bauturilor si 932- Alte activitati recreative si distractive potrivit
Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN, conform art.475,alin3 din codul fiscal, se
stabilegte astfel:
- pentru unitalile de alimentaJie publicd avdnd o suprafald mai mici de20 m2 - 300 lei;
- pentru unitdlile de alimentaJie publicd avAnd o suprafafd cuprinsd intre 20-100 m2 500 lei;
- pentru unitdlile de alimentatie publici avdnd o suprafatd mai mare de 100 m2 800 lei;
- pentru terasele sezoniere - 300 lei.
Taxele sunt valabile pentru locafiile situate in zona A din intravilanul comunei Baia de Cris
. Sediminueazd"cul5o/opentruzonaB,cu20 o/opentru zonaC qirespectivcu50o/opentru zonaD,
satele aparfindtoare . (conform incadrdrii in zone, a terenurilor situate in intravilanul comunei Baia
Taxa autorrzalii constructii provizorii de

de

Cris ).

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclami gi publicitate
Contribuabilii care beneficiazd de serviciul de reclamd qi publicitate conform afi 477
din Legea 22712015 privind Codul Fiscal , datoreazd, o taxd pentru servicii de reclamd qi
publicitate de 3Yo din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea addugatd.
11 - Taxa pentru afiqaj in scop de reclami qi publicitate stabilite la art. 478 din Legea
22712015 privind Codul Fiscal se stabileqte, astfel:
a) in cazul unui afiqaj situat in locul in care persoana deruleazl, o activitate
economicd, suma este de 32leilm2 sau fracfiune de m2;
b) in cazul oricdrui alt panou, afiqaj sau structura de afiqaj pentru reclamd si
publicitate, suma este de 23leilm2 sau frac{iune de m2.
12 - Impozitul pe spectacole conform art.481 din Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal
se calculeazd, prin aplicarea cotei de impozit la suma incasatd din v6nzarea biletelor de intrare qi a
10

-

abonamentelor

:

in cazul unul spectacol de teatru , de exemplu o piesd de teatru, balet, operd, opereti,
concert filarmonic sau altd manifestare muzicald,, prezentarea unui film la cinematograf , un
a) 2%

spectacol de circ sau orice competilie sportivd internd sau internaJionald

b) 5 %incazul oricdrei alte manifestdri artistice dec6t cele enumerate la lit. a)
13. -

Alte taxe locale:
tru elibera rea

.T axe
Nr.

oa relo r docu mente:

Denumire document

Taxa
prevdzutd
pentru
persoane

1

Certificat de atestare fiscald, dacd se elibereazd, in aceeaqi

cu

5,00 lei

Taxa
prevdzutd
pentru
persoane
iuridice
10,00lei

2

solicitarea
Stabilirea impozitului pe clddiri prin operarea in regim de urgent6 a
declaratiei fiscale

5,00 lei

10,00 lei

crt.

fizice

zi

5,00lei
Stabilirea impozitului pe teren prin operarea in regim de urgenJd a
10,00 lei
declaratiei fiscale
- Taxa pentru eliberarea/viza anuala a unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati cu
profil alimentar sau nealimentar -20 lei
- Taxa pentru ocuparea temporard a domeniului public cu materiale de construclii - 0,2
leihnplzi.
- Taxa pentru inregistrare vehicule lente, mopede qi cdrule
5

Denumire taxd

TARIF

Taxa pentru inregistrare vehicul

15 lei

Taxa pentru certificat de inregistrare

15 lei

Taxa pentru pldcuta cu nr. de inregistrare

20lei

- Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru

desfasurarea urmatoarelor

activitati:
-instalare de chioscuri si tarabe - 4leilmplzi
-parcare mijloace de transport -3leihnplzi
-Instalare parc distractii - 3 leilmplzi
- comert stradal - I0leilzi
-Taxa pentru eliberarea de copii ale diverselor documente sau multiplicare acte necesare
cetdtenilor in raporturile acestora cu comuna Baia de Cris , realizate in cadrul Primdriei comunei
Baia de Cris , conform Legii nr.54412001 privind liberul acces la informa{iile de interes public,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se stabilegte astfel:
- pe suport de hdrtie, format A4 - 1 lei/pagind;
- pe suport de hdrtie, format A3 -2 lei/pagin6.
.- Taxa pentru prestari servicii pe linie de stare civila:
- Taxa pentru eliberarea certificatelor de stare civila in locul celor pierdute, sustrase ,
distruse sau deteriorate si eliberarea unor adeverinte prin care se atesta un fapt , o
situatie , cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o taxa extrajudiciara de timbru
mai mare- 2 lei
- Taxa pentru inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei- 2lei
- Taxa pentru transcrierea , la cerere , in registrele de stare civila romdne, a actelor de
stare civila intocmite de autoritatile straine - 2lei
- Taxa pentru reconstituirea si intocmirea ulterioara , la cerere, a actelor de stare civila -

-

2lei

Taxa pentru eliberarea certificatelor multilingve - 2lei
Taxa pentru inregistrarea , la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si
sexului- 15 lei
- Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort:
- Taxa timbru -2 lei
- Taxa divort- 600 lei
-Taxajentru ocuparea unui loc de veci in cimitirul saracilor administrat de Consiliul local al
comunei Baia de Cris -350 lei.
Impozitul pe cladiri , impozitul pe terenuri si impozitul pe mijloacele de transport atit
pentru persoanele ftzice cit si pentru persoanelejuridice se platesc anual in 2rate egale pina Iadata
de 31 martie 2016, respectiv pina la data de 30 septembrie 2016 inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si impozitul pe mijloacele de
transport datorate pentru intregul an de catre contribuabilii persoane frzice si juridice pentru anul
2016 ,se acorda o bonificatie de 10%.
Se acorda scutiri sau reducerea impozitului/taxei:
a )- persoanelor fizice care datoreazaimpozite si taxe stabilite prin prezenta hotarare pentru cladiri,
terenuri si mijloace de transport si care au domiciliul si locuiesc efectiv in comuna Baia de Cris
cuprinsa in HG nr.32311996 privind aprobarea programului special pentru sprijinirea dezvoltarii
economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni cu modificarile ulterioare, beneficiind de
reducere w 50o/o a impozitelor si taxelor locale in conditiile OG nr. 2711996, republicata,'privind
acordarea de facilitati persoanelor care domicileaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii

Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.
b)- se scutesc de plata impozitului pe cladiri si/sau a impozitului pe teren persoanele care au suferit
prejudicii majore din cauza unor calamitati naturale pentru o perioada de pina la 5 ani incepind cu 1
ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul. Prejudiciul se constata de catre o comisie formata
din personalul de specialitate al aparatului propriu, numite prin dispozitia primarului;
c)- se reduce c,a 50oh taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism si/sau a autorizatiei de
constructie pentru contribuabilii care au suferit prejudicii din cauza unor calamitati naturale.
Prejudiciile vor fi constatate in conditiile prevazute la lit.d.
d)- in cazul unei cladiri, a unui teren si/sau mijloc de transport detinuta in comun de o persoana
ftzicaprecizata la lit.b , scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatiile detinute in comun de
soti;
e)- facilitatiile si scutirile prevazute mai sus se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare in
care persoana indreptatita a depus cererea si documentatia necesara;

in cazul persoanelor frzice qi juridice care incheie

contracte de fiducie conform Codului
cadrul
operaliunii de fiducie sunt pldtite de cdtre fiduciar la bugetele locale ale unitd1ilor administrativteritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac obiectul operaliunii de fiducie, cu respectarea
prevederilor Legii nr.22712015 privind Codul Fiscal, incepdnd cu data de int6i a lunii urmdtoare
celei in care a fost incheiat contractul de fiducie.

civil, impozitele gi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate in

14 - Sanctiuni

FIZICE

A) LIMITELE MINIME $I MAXIME ALE AMENZILOR TN CAZAL PERSOANELOR

1,rt.493 alin. (3)
Contraventia prevdzutd la alin. (2) lit. a) se sancfioneazl, cu amendd de la 70 Ieila279lei,
iar cele de la lit. b)-d) cu amendd de 1a279 de lei la 696 de lei
Art.493 alin. (4)
incdlcarea normelor tehnice privind tipdrirea, inregistrarea, vdnzarea, evidenla qi
gestionarea, dupd caz, a abonamentelor gi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenlie
qi se sanclioneazd cu amendd dela325 de lei la 1578 lei.
b) LIMITELE MINIME $I MAXIME ALE AMENZILOR N CAZuL PERSOANELOR
JURIDICB
Art.493 alin. (5) in cazul persoanelor juridice, limitele minime qi maxime ale amenzilor
prevdzute la alin. (3) qi (a) se majoreazdcu300o/o
Contravenliilor prevdzute la acest capitol li se aplicd dispoziliile Ordonantei Guvernului
ttr.2l200l privind regimul juridic al contravenliilor, aprobatd cu modificdri gi completdri
prin Legea nr. 180i2002, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

CONTABIL.
MANEA MIHAELA

h*'

Baia de Cris 28.09.2015

