JUDETUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL BALUSENI
HOTARÂREA NR. 4/2013
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul Local al comunei Baluseni, intrunit in sedinta sa ordinara din data de 28 ianuarie 2013,
•

•
•

•

•
•

•

•
•

vazand expunerea de motive a dlui primar, avizul comisiei de specialitate a consiliului
local, raportul Biroului buget, finante, impozite si taxe si analiza compartimentului de
specialitate a masei impozabile si a categoriilor de impozite si taxe stabilite pe teritoriul
comunei Baluseni in anul 2012,
in temeiul art. 27 si 36 alin. 4 lit. c din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală cu modificările şi completările ulterioare, republicata,
luand in considerare prevederile art. 288, ale art. 291, art. 248 lit. i, art. 283 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 224 din
Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003, aprobate prin H.G. 44/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare,
analizând dispoziţiile art. 247 a H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare,
tinând seama de prevederile art. 16 alin. 2, ale art. 20 alin. 1 lit. b si ale art. 27 din Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
în baza prevederilor H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul 2013 şi ale O.G. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiarfiscale în domeniul impozitelor şi taxeor locale,
respectand prevederile art. 292 alin. 1 din Codul fiscal care reglementeaza ca indexarea
impozitelor si taxelor locale sa se faca o data la 3 ani tinand cont de evolutia ratei inflatiei
de la ultima indexare.
având în vedere prevederile art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
în temeiul art. 45 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, dupa cum urmeaza:
a) nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevazute în Tabloul
cuprinzând impozitele si taxele locale pentru anul 2013, constituind anexa nr. 1;
b) Conform Legii 571/2003 art 253, alin 2 , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea
unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii, pentru cladirile persoane juridica
propunându-se cota de 1,20% asupra valorii de inventar iar pentru persoanele fizice impozitul pe
clãdiri se calculeazã prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilã a clãdirii
(cf. art. 251 alin. 1 din Codul fiscal).
c) Pentru cladirile detinute de persoanele juridice care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta, cota de impozit se stabileste la 10% din valoarea de inventar ;

pentru cladirile persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinta, cota de impozit se stabileste la 30%.
d) Impozitul/taxa pe cladirile proprietate publica sau privata a statului sau a consiliului
local, concesionate, inchiriate si date in administrare sau folosinta dupa caz persoanelor juridice
se calculeaza conform impozitului pe cladirile persoanelor juridice.
e) Valorile impozabile pe terenul intravilan ocupat cu curti/constructii, pentru satul Baluseni
rangul IV, zona A, in suma de 766 lei/ha, iar pentru celelate sate rangul V, zona B in suma de 460
lei /ha.
f) Valorile impozabile pe cladirile persoanelor fizice:
• Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic -478 lei/mp
• 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 -137 lei/mp
• Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic -123 lei/mp
• Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic -54
lei/mp.
ART.2 .Pentru eliberarea certificatelor de urbanism Consiliul Local Baluseni pentru
anul 2013, propune urmatoarele sume:
1. certificate de urbanism pentru suprafete de pana la 150 mp =3 lei
2. certificate de urbanism pentru suprafete cuprinse intre 151-250mp = 4 lei
3. certificate de urbanism pentru suprafete cuprinse intre 251-500mp =5 lei
4. certificate de urbanism pentru suprafete cuprinse intre 501-750mp =6 lei
5. certificate de urbanism pentru suprafete cuprinse intre 751-1000mp =7 lei
6. certificate de urbanism pentru suprafete peste 1000 mp = 7 lei, +0,01 lei pentru
fiecare mp care depaseste 1000mp
ART.3.Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei persoana fizica, la cladiri, teren
intravilan si extravilan, mijloace de transport se acorda in anul 2013 o bonificatie de 10%.
ART.4. Potrivit art 174 alin. ( 2 ) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se
vor da la scadere creantele mai mici de 6 lei, inclusiv, existente in sold la 31 decembrie 2012.
ART.5.Conform art 267,alin.3 din Legea 571/2003, pentru eliberarea autorizatiei de
constructie atat pentru persoane fizice si juridice se va percepe cota de 0,5% din valoarea de
proiect, pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta ;pentru orice alta constructie se
percepe cota de 1%.
ART.6.Conform art 267, alin.9 din Legea 571/2003, pentru desfiintarea unei constructii ,
pentru persoane fizice, se va percepe cota de 0, 1% din valoarea impozabila a cladirii iar pentru
persoane juridice se va percepe 0,1% din valoarea de inventar a cladirii ce urmeaza a fi demolata.
ART.7. Autorizatia chioscurilor, tonetelor, panourilor de afisaj , a firmelor si
reclamelor este in suma de 6 lei mp ocupat cu constructii.
ART.8.Taxa de racord electricitate, retea apa, telefonie, televiziune prin cablu este de
10 lei / bransament. Taxa de bransament se plateste conform codului fiscal de catre furnizorii de
servicii.( art141 alin 1.)
ART.9. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala este de 7 lei.
ART.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati
economice este de 12 lei
ART.11.Taxa de copii a planurilor cadastrale sau alte planuri detinute de primarie este de:
• la scara 1:500 =13 lei
• la scara 1:1.000 =18 lei

•

la scara 1:2.000 =23 lei
taxa pentru eliberarea certificatelor de producator = 60 lei

ART.12.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine,
spatii de expunere, terase, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea
corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor = 2 lei/mp.
ART.13. Taxa pentru afisaj, reclama, publicitate = 23 lei mp sau fractiune de mp
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Taxa pentru eliberarea, vizarea anuala a autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de
alimentatie publica cuprinsa in CAEN 5610- restaurante si 5630 baruri, este de :
• 5610 - RESTAURANTE - 500 lei/an
• 5630 - BARURI – 400 lei/an
ART.14.
ALTE TAXE LOCALE
adeverinte, certificate, inscrisuri, legalizari = 2 lei
inchiriere sala nunti
= 1500 lei
inchiriere sala cumetrii
=500 lei
eliberari certificate proprietate
= 2 lei
eliberari certificate stare civila
= 5 lei
eliberari certificate fiscale
= 5 lei
taxa instrainare cladiri, terenuri intravilan si extravilan = 30 lei
inmatriculare motoscutere
= 60 lei
inmatriculare autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la
3500 kg inclusive
= 60 lei
inmatriculare autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de
3500 kg
=145 lei
deplasarea comisiei locale de fond funciar la cererea contribuabililor pentru a efectua
masuratori
= 50 lei
conform art.283, aliniat 3 din Codul Fiscal se propune taxa pentru vehicule lente
inmatriculate pe raza comunei Baluseni astfel :
=4 lei/ 200 cm3
-vehicule cu capacitatea cilindrica < 4800 cm3
3
=6 lei/200 cm3
-vehicule cu capacitatea cilindrica > 4800 cm
-vehicule fara capacitate cilindrica
=70 lei
taxa inchiriere buldoexcavator apartinand Primariei Comunei Baluseni = 120 lei/ora
taxa inchiriere autocamion «Iveco » apartinand Primariei comunei Baluseni =5 lei/km
ART.15. TAXE SPECIALE
a) Conform art 282, alin 1 din Codul fiscal , se aproba introducerea taxei speciale de
salubrizare in cuantum de 15 lei/an pentru fiecare cladire proprietate persoana fizica
sau juridica. Pentru achitarea taxei de salubritate catre prestatorul de servicii se pot
aloca sume din bugetul local iar conform art 282, alin 3 din Codul fiscal, ,,taxele
speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de
serviciile oferite de institutia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului
de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate,
potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de
serviciu. ;
b) se aproba introducerea taxei de divort in cuantum de 200 lei.

ART.16.Se aproba scutiri si reduceri la impozitul /taxa pe cladiri, teren intravilan si
extravilan, taxa asupra mijloacelor de transport pentru;
a)
b)
c)
d)

veteranii si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit – scutire ;
copiiilor orfani de ambii parinti – scutire ;
persoanele cu handicap grav, handicap accentuat, invalide de gradul I – scutire ;
persoane care au contract de voluntariat incheiat cu Consiliul Local pentru prestarea
de activitati in regim de urgenţă – reducere 30%;
e) persoane in varsta de peste 60 ani care au un venit lunar sub nivelul salariului minim
pe economie si primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii 416/2001 - reducere
50%;
f) persoanelor care au suferit pierderi de pe urma calamitatilor naturale - reducere 100% .
ART 17. Avand in vedere faptul ca pentru anul 2013 nu s-a propus spre aprobare nici o
majorare de impozite si taxe de competenta Consiliului Local, respective de pana la 20%, pentru
a se asigura o crestere mai mare e veniturilor bugetului local s-a propus ca serviciul de
specialitate din primarie sa ia masuri pentru cresterea gradului de colectare a impozitelor si
taxelor locale si identificarea si incasarea unor venituri nefiscale.
ART.18. ANEXA nr .1 face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.19. Primarul Comunei Baluseni, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
ART. 20. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea prevederile Hotărârii consiliului local Băluşen nr. 36/20.12.2012.
ART. 21. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Baluseni in calitate de ordonator de credite prin aparatul de specialitate din subordinea acestuia.
ART. 22. Cu comunicarea prezentei hotărâri peroanelor şi instituţiilor îndrituite se
însărcinează secretarul comunei.
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Nr. 4/ 28. 01. 2013
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PRIMARIA COMUNEI BALUSENI
JUDETUL BOTOSANI

ANEXA NR. 1
LA HCL NR. 4/2013

TABLOUL
Cuprinzand nivelurile impozitelor si taxelor locale in suma fixa pentru anul 2013

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan
- orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constuctii Art. 258 alin. (4)
Zona

A(satul B(celelalte
Baluseni)
sate)

Categoria de folosinta
Teren arabil

24

18

Pasune

18

16

Faneata

18

16

Vie

40

30

Livada

46

40

Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera

24

18

Terenuri cu ape

13

11

Drumuri si cai ferate

x

x

Teren neproductiv

x

x

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan
Art. 258 alin. (6)
- lei/ha -

Nr.
crt.
1

Zona
Categoria de folosinta
Teren cu constructii

A(satul B(celelalte
Baluseni)
sate)
27

24

2

Arabil

43

41

3

Pasune

24

22

4

Faneata

24

22

5

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

48

46

X

X

48

46

X

X

14

12

X

X

5

4

8.1 Teren cu amenajari piscicole

29

27

9

X

X

X

X

5.1 Vie pana la intrarea pe rod
6

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

6.1 Livada pana la intrarea pe rod
7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
cu exceptia
celui prevazut la nr. crt. 7.1

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si
padure cu rol de protectie
8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari
piscicole

Drumuri si cai ferate

10 Teren neproductiv

Impozitul pe mijloacele de transport -lei/an pentru fiecare grupa de 200cmc
sau fractiune din aceasta - pentru tipul:

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica
pâna la 1600 cmc, inclusiv
=8 lei
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cmc si 2000 cmc, inclusive = 18 lei
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cmc si 2600 cmc, inclusiv = 72 lei
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cmc si 3000 cmc, inclusiv =144 lei
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc
=290 lei
6. Autobuze, autocare, microbuze
= 24 lei
7. Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata
de pâna la 12 tone inclusiv
=30 lei
8. Tractoare înmatriculate
=18 lei

În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Impozitul pe mijloacele de transport - lei/an - pentru
autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima
autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Pentru tipul:

Axe motoare cu
sistem de
suspensie
pneumatica sau
echivalente

Alte sisteme
de suspensie
a axelor

recunoscute

I. Vehicule cu doua axe, cu masa:
1. de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone
2. de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone
3. de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone
4. de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone
5. de cel putin 18 tone
II.Vehicule cu trei axe, cu masa:
1. de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone
2. de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone
3. de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone
4. de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone
5. de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
6. de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
7. de cel putin 26 tone
III.Vehicule cu patru axe, cu masa
1. de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2. de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone
3. de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone
4. de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
5. de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone
6. de cel putin 32 tone

0
133
367
517
517

133
367
517
1160
1160

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în
tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I

două axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

Impozitul
(în lei / an)
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
suspensie pentru
sistem de suspensie
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute

0
0
0
60
137

137
320

6
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9
Masa de cel puţin 28 tone
II 2 + 2 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9
Masa de cel puţin 38 tone
III 2 + 3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone
IV 3 + 2 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 44 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone
V 3 + 3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone

320
747
747
747
128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984
1579
2197
2197
1395
1937
2679
2679
794
960
1434
1434

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face
parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra
mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul
următor:
Masa totală maximă autorizată
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

Impozit
- lei 8
29
45
55

414
1310
1310
299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012
2197
2986
2986
1937
2679
3963
3963
960
1434
2283
2283

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de
transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijloc de transport
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi
uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement*)
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune
din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone
inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone
şi până la 3.000 de tone inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone
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Impozit
- lei 18
48
181
400
181
x
482
783
1.205
1.928
157
x
157
241
422

CONTRASEMNEAZA,

Consilier,

Secretar,

Burlă Costache

Cristina-Marcela Uriesu

