ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI BUCŞANI
Tel/fax. +4 0245 235041,
E - mail: primaria.bucsani@gmail.com

Nr. 9754 din 12.11.2014

ANUNŢ
REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PRIVIND

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora,
precum și amenzile, în comuna Bucșani, județul Dâmbovița, pentru anul 2015

POTRIVIT LEGII NR. 52/2003 REFERITOARE LA
TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE
Subsemnații: Niță Constantin în funcția de primar și Ghiță Ion în
funcţia de secretar al comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa, în conformitate cu
prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, în vederea elaborării proiectului de
hotărâre menţionat mai sus, am afişat public, în loc special amenajat la sediul
Primăriei – AVIZIER - și pe site-ul www.bucsani.ro, proiectul de hotărâre
nr.9746 din 12.11.2014 și referatul de aprobare (expunerea de motive)
întocmite de inițiator primar Niță Constantin, privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora,
precum și amenzile, în comuna Bucșani, județul Dâmbovița, pentru anul 2015;
PROPUNERI, SUGESTII, OPINII:
Orice persoană fizică sau juridică interesată, POATE FORMULA ÎN
SCRIS PROPUNERI, SUGESTII, OPINII cu valoare de recomandare privind
acest proiect de act normativ, până cel târziu 04.12.2014, orele 16.00, la
sediul Primăriei Bucşani.
Afişat public, azi 12.11.2014.
PRIMAR
Constantin Niță

SECRETAR
Jr. Ion Ghiţă

ROMÂNIA

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA BUCŞANI
PRIMAR
Tel. +4 0245 235041, e- mail primaria.bucsani@gmail.com

Nr. 9746/12.11.2014

REFERAT DE APROBARE
- expunere de motivela proiectul de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale
și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile, în comuna Bucșani, județul Dâmbovița, pentru
anul 2015
Subsemnatul Niţă Constantin în funcţia de primar al comunei Bucşani,
judeţul Dâmboviţa, având calitatea de iniţiator al proiectului de hotărâre în
baza art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală,
Pentru anul 2015, propun ca nivelul taxelor și impozitelor locale în
comuna Bucșani, județul Dâmbovița, să se mențină la nivelul anului 2014, cu
excepția unor taxe speciale, conform proiectului de hotărâre anexat.
Nivelul taxelor și impozitelor locale corespund cu cele prevăzute de
Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum
și amenzile începând cu anul 2013, potrivit Codului Fiscal aprobat prin Legea
nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR
NIȚĂ CONSTANTIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA BUCŞANI
CONSILIUL LOCAL

Nr. 9746/12.11.2014
Inițiator
Primar Niță Constantin

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate
acestora, precum și amenzile, în comuna Bucșani, județul Dâmbovița, pentru anul 2015

•
•
•
•
•

Consiliul local Bucșani, având în vedere:

referatul de aprobare (expunerea de motive) al primarului comunei Bucșani și proiectul de
hotărâre nr.9746/12.11.2014;
raportul de specialitate al biroului contabilitate, taxe și impozite locale și achiziții nr.
9747/12.11.2014 și raportul de specialitate al Consiliului local Bucșani
Anunțul conform Legii nr. 52/2003 modificată;
Dispoziţiile titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare și Normele se aplicare a Codului Fiscal aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,

impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile începând cu
anul 2013;
•

prevederile art. 1, alin. (2), art. 2, art. 4, lit. ”b” şi art. 6 ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(6) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,

PROPUN URMĂTORUL
PROIECT DE H O T Ă R Â R E:
Art. 1. -Pentru anul 2015, nivelul impozitelor şi taxelor locale, alte taxe
asimilate acestora precum şi nivelul amenzilor, sunt prevăzute în anexa 1 ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - În baza art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 cu
modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor juridice, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 1 % asupra
valorii de inventar a clădirii.
Art. 3. - În baza art. 253 alin. (6) din Codul fiscal aprobat prin Legea
nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, în cazul unei clădiri
care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte astfel:
a) 15% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 35% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referinţă."
(2) În baza art. 253 alin. (9) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.
571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pentru

clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an
calendaristic este de 10% din valoarea de inventar a clădirii.
Art. 4. - În baza art. 270 alin. (4) din Codul fiscal aprobat prin Legea
nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, cota taxei pentru
serviciile de reclamă și publicitate se stabileşte la 2 %.
Art. 5. - Pentru plata cu anticipaţie până la 31 martie 2015 pentru
întregul an fiscal 2015 de către contribuabili, a impozitul pe clădiri, a
impozitului pe teren ori a impozitului mijloacelor de transport, se aprobă o
bonificaţie de 10%.
Art. 6. – În toate cazurile prevăzute de lege, se calculează coeficienții
de corecție.
Art. 7. - Taxele stabilite în baza art. 283 alin. (2) din Codul Fiscal, se
încasează la două termene scadente, respectiv 30 martie și 30 septembrie
2015.
Art. 8. – Proprietarii care dețin clădiri pe terenuri proprietate publică
ori privată ale comunei Bucșani, beneficiază de drepturi de superficie și
datorează taxe de folosință cu termene de plată scadente la 30 martie și 30
septembrie 2015, prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Bucșani, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bucșani şi
prefectului judeţului Dâmbovița şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la
sediul Primăriei Bucșani și publicare pe pagina de internet www. bucsani.ro.
(2) - Domnul primar al comunei Bucșani, personalul biroului
contabilitate, taxe şi impozite locale și achiziții bublice, duc la îndeplinire
prezenta hotărâre.

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR NIȚĂ CONSTANTIN

ANEXA 1
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

NIVELUL
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate
acestora, precum și amenzile, în comuna Bucșani, județul Dâmbovița, pentru anul 2015

I.

CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozitele şi taxele locale
IMPOZITUL PE CLĂDIRI

* Zona A sunt clădiri amplasate pe terenuri cu acces la drum asfaltat;
* Zona B sunt clădiri amplasate pe terenuri cu acces la drum pietruit (neasfaltat);
CAPITOLUL II - VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafată construită desfasurată la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin.(3)
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
2015

Tipul cladirii

Valoarea impozabila
- lei/m2 - RON
Cu instalatii de apa,
canalizare, electrice si
incalzire [conditii cumulative]
*
0

1

Fara instalatii de apa,
canalizare, electricitate
sau incalzire *
2

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă
935
555
arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă
254
159
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
159
143
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
95
63
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic
E.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi
75% din suma care s-ar aplica
75% din suma care s-ar
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,utilizate ca locuinţă, în
clădirii
aplica clădirii
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
F.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi
50% din suma care s-ar aplica
50% din suma care s-ar
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,utilizate în alte scopuri
clădirii
aplica clădirii
decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.
A-D
satul Bucşani –rangul IV –
satele Hăbeni, Racoviţa şi Răţoaia – rangul V ;
Valorile din tabelul de mai sus, se vor ajusta cu coeficienții de corecţie, potrivit art. 251 alin. (5) din Codul Fiscal modificat

*) 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.

Art. 251 alin (5) din Codul Fiscal modificat
Zona în cadrul localităţii
Rangul localităţii
X
0
I
II
III
A
2,60
2,50
2,40
2,30
B
2,50
2,40
2,30
2,20

IV
1,10
1,05

V
1,05
1,00

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN
IMPOZITUL /TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILANTERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 258 alin. (2)Zona A - terenuri cu acces la drum asfaltat;
Zona B - terenuri cu acces la drum pietruit sau alte categorii de drumuri
Zona în cadrul
localităţii

A
B
C
D

Nivelurile impozitului/taxei,pe ranguri de localităţi
0
10353
8597
6499
4447

I
8597
6499
4447
2113

II
7553
5269
3335
1763

III
6545
4447
2113
1230

IV
889
711
534
348

V
711
534
355
178

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate în intravilanorice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii
Art. 258 alin.(4) lei/ha
Nr.crt Zona
A
B
Categotia de folosinţă
1
Teren arabil
28
21
2
Păşune
21
19
3
Fâneaţă
21
19
4
Vie
46
35
5
Livadă
53
46
6
Pădure sau alt teren cu
28
21
vegetaţie forestieră
7
Teren cu ape
15
13
8
Drumuri şi căi ferate
X
X
9
Teren neproductiv
X
X
Valorile se ajustează cu coeficienții de corecție prevăzuți de lege.

Zona

C

D

19
15
15
28
35
19

15
13
13
19
28
15

8
X
X

X
X
X

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan

Nr.
Crt.

-lei/ha-

Categoria de folosinta
0

1

A

B

C

D

1.

Teren cu construcţii

31

28

26

22

2.

Arabil

50

48

45

42

3.

Păşune

28

26

22

20

4.

Fâneaţă

28

26

22

20

5.

Vie pe rod, alta decât cea revăzută
la nr. crt.5.1

55

53

50

48

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la
nr. crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod

56

53

50

48

X

X

X

X

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră,
cu excepţia celui prevăzut la nr.
crt.7.1

16

14

12

8

6.1
7.

7.1

8.1

Pădure în vârstă de până la 20 de
ani şi
pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări
Piscicole
Teren cu amenajări piscicole

9.
10.

8.

X

X

X

X

6

5

2

1

34

31

28

26

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cmc
sau fracţiune
din aceasta

I.Vehicule inmatriculate
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la
1600 cm3 inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv
8. Tractoare înmatriculate
II.Vehicule inregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrica
1.1.Vehicule cu capacitate cilindrica<4800 cm3
1.2.Vehicule cu capacitate cilindrica>4800 cm3
2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

8
18
72
144
290
24
30
18

4
6
150 lei/an

Art.263 alin.(4)
Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
NIVELURILE AN 2015
Taxa (lei)
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata
maxima admisa

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

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare
Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu doua axe

X

X

1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone
4. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0
133
367
517

133
367
517
1169

II. Vehicule cu trei axe

X

X

1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
6. Masa peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

133
231
474
615
947
947

231
474
615
947
1472
1472

III. Vehicule cu patru axe

X

X

1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

615
623

623
973

3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone
5. Masa peste 31 tone
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata
maxima admisa

I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone
2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone
3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone
4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone
5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone
6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone
7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
8. Masa peste 25 tone dar nu mai mult de 28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone
3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone
4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone
5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone
6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone
7.Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone
8. Masa peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2. Masa peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone
3. Masa peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone
V. Vehicule cu 3+3
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2.Masa peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone
3. Masa peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

973
1545
1545

1545
2291
2291
NIVELURILE AN 2015
Taxa (lei)

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

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

X
0
0
0
60
137
320
414
747
X
128
299
491
721
871
1429
1984
1984
X
1579
2197
X
1395
1937
2679
X
794
960
1434

X
0
0
60
137
320
414
747
1310
X
299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
X
2197
2986
X
1937
2679
3963
X
960
1434
2283

Art. 263 alin(6)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totala maxima autorizata
a. Pana la 1 tona inclusiv
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA
Art. 263 alin.(7)
1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite
pentru uz si agrement personal
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri
3. Barci cu motor
4. Nave de sport şi agrement *)
5. Scutere de apă
6. Remorchere si impingatoare:
a) Pana la 500 CP inclusiv
b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP, inclusiv
c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 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:

Impozit
-lei9
34
52
64

21
56
210
1119
210
X
559
909
1398
2237
182

X

a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone
inclusiv
b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500
tone, dar nu peste 3.000 tone
c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone
Art. 267 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediu urban
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

a) Pana la 150 m2 inclusiv
b) Intre 151 si 250 m2 inclusiv
c) Intre 251 si 500 m2 inclusiv
d) Intre 501 si 750 m2 inclusiv
e) Intre 751 si 1.000 m2 inclusiv
f) Peste 1.000 m2

182
280
490
NIVELURILE STABILITE PENTRU
ANUL 2015

Taxa (lei)
6
7
9
12
14
7 + 0,01 lei /mp

Conform art. 267 (2) din Codul Fiscal “Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50%
din taxa stabilita conform alin. (1).”

Art. 267 alin. (4)

Art. 267 alin. (7)

Art. 267 alin. (11)

Art. 267 alin. (12)
Art. 267 alin. (13)
Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru
eliberarea unei
activitati economice
Art. 268 alin. (2)
Art. 268 alin. (3)
Art. 268 alin. (4)
Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
excavari
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
construire pentru chioscuri, tonete, cabine,
spatii de expunere, situate pe caile si in
spatiile publice, precum si pentru
amplasarea corpurilor si a panourilor de
afisaj, a firmelor si reclamelor
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de urbanism si
amenajarea teritoriului, de catre primar

8 lei pentru
suprafata
constructie

fiecare mp
ocupata

15
9

1. in mediul rural
2. in mediul urban

15
80

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de
functionare
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, detinute de consiliile locale
Taxa pentru eliberarea certificatului de
producator
Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

20

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate

de
de

13 lei pentru fiecare racord

Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa

Formularele ce se asigură în domeniul urbanismului potrivit Legii
50/1991 modificată şi Ordinul nr.839/2009

Art. 271 alin. (2)

8 lei pentru fiecare mp
2 lei pentru fiecare mp

32 inclusiv, pentru fiecare m2 sau fracţiune
de m2
80 lei
400 lei

0,5 lei /pagină
-lei/mp sau fracţiune de mp-

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care
persoana deruleaza o activitate economica

32

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura
de afisaj pentru reclama si publicitate

23

Manifestarea artistica sau activitatea
distractiva:
Art. 275 alin. (2)

NIVELURILE* APLICABILE PENTRU
ANUL FISCAL 2015
- lei/m2-

a) in cazul videotecilor
b) in cazul discotecilor

2
2

TAXE SPECIALE
Art. 282
Taxa paza bunurilor
Art. 282
Taxa pășunat
Art. 282 Taxa divorț pe cale administrativă
Art. 282
Taxa de racord/autorizatie interventie pentru
retele
Art. 282
Taxa de habitat cu destinație specială de
salubrizare

NIVELURILE PENTRU ANUL 2015
Abrogat
Abrogat
500 lei
100 lei/fiecare racord
- 16 lei/gospodărie/lunar (include și comisionul de administrare)
- 9 lei/gospodărie/lunar pentru persoane care locuiesc singure
într-o gospodărie și străinașii (domiciliul în alte localități) care au
locuințe pe teritoriul comunei Bucșani
- 5 lei/gospodarie/lunar pentru persoane plecate cu familia in
strainatate
- 50 lei/lună pentru instituții publice finanțate de la bugetul local
(incluzând și comisionul de administrare)

Art. 282
Taxa închiriere buldoexcavator
Art. 282
Taxa inchiriere Cămin Cultural pentru nunți,
botezuri, etc. *
* nivelul taxelor și garanțiilor conform HCL
28/29.08.2012 –se achită și c/val. Consumului la
rețelele de utilități (apă, gaze, energie electrică,
etc.)

200 lei/oră

Sat Bucșani
Sate Hăbeni și Racovița

Sat Rățoaia

Durata
24 ore
– lei -

Durata
48 ore
–lei

400
250
200

600
400
300

Durata
1 oră /

Garanție
- lei -

fracțiune
oră – lei

100
80
50

300
200
100

ALTE TAXE LOCALE
Art. 283 alin(1)
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a
locurilor publice
Art. 283 alin. (2)
Taxa anuala pentru utilizarea utilajelor lente
destinate obţinerii de venituri (combine
agricole)
Art. 283 alin. (2)
Taxa pentru activităţile cu impact asupra
mediului înconjurător
Art. 294 alin. (3)

Art. 294 alin. (4)

1,5 /mp/zi
34 lei /an

720 lei/fiecare sondă de petrol ori gaze
NIVELURILE PENTRU ANUL 2015

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279,
lei, iar cea de la lit. b)- d) cu amenda de la 279 lei la 696 de lei
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei
NIVELURILE PENTRU ANUL 2015

Art. 294 alin. (6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la
alin. (3) şi (4) sunt majorate cu 300%, respectiv:
Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116
lei, iar cea de la lit. b) –d) cu amenda de la1116 lei la 2.784 lei ;
Încălcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.300 lei la 6.312 lei.

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru1
ANEXA- LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridica
Taxa –lei-

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
x

1.

2.
3.
4.

X

Eliberarea de către organele administraţiei
publice centrale şi locale, des către altre
autorităţi publice şi instituşii de stat, care, în
exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să
certifica anumite situaţii de fapt, a
2
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror late
înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se
plăteşte o altă taxă extrajudiciară mai mare
Eliberarea certificatelor de producător > Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi taxele locale
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
Eliberarea certificatelor fiscale
Punct abrogat prin art.1 pct.144 din L174/2004 pt. Aprobarea
OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico2
legale si a altor certificate medicale folosite in
justitie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier
2
judiciar
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila
15
a schimbarii numelui si a sexului
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila
2
a desfacerii casatoriei
Transcrierea, la cerere, in registrele de stare
2
civila romane, a actelor de stare civila
intocmite de autoritatile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la
2
cerere, a actelor de stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in
2
locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea,
precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit
Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de
identitate (inclusiv a celor provizorii) si a
buletinelor de identitate pentru cetatenii
romani, eliberarea carnetelor de identitate,
precum si eliberarea sau prelungirea
valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru
cetatenii straini si persoanele fara cetatenie
b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea
domiciliului sau a resedintei
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale
cetatenilor straini si ale persoanelor fara
cetatenie
d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de
identitate si legitimatii provizorii in locul celor
pierdute, furate sau deteriorate
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si
juridice privind furnizarea unor date din
Registrul permanent de evidenta a populatiei
3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de
vanatoare
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de
pescuit

5

Abrogat prin OG 70/2009
6

Abrogat prin OG 70/2009

Abrogat prin OG 70/2009

3
2

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de
conducere

1.

2.

3.

4.

X

Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:
a) obtinerea permisului de conducere valabil
6
pentru autovehicule din subcategoriile A,
A1,B,B1 si B+E
b) obtinerea permisului de conducere valabil
Abrogat prin OG 70/2009
pentru autovehicule din categoria A
c) obtinerea permisului de conducere valabil
Abrogat prin OG 70/2009
pentru autovehicule apartinand uneia dintre
categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
d) obtinerea permisului de conducere valabil
28
pentru autovehicule apartinand uneia dintre
categoriile sau subcategoriile C,C1,
D,D1,C+E,D+E, Tb si Tv
e) obtinerea permisului de conducere valabil
Abrogat prin OG 70/2009
pentru autovehicule apartinand uneia dintre
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C,
D, Tb, Tv
f) obtinerea permisului de conducere valabil
Abrogat prin OG 70/2009
pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le84
a fost anulat permisul de conducere, pentru
categoriile cuprinse in permisul anulat, precum
si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la
examenul pentru obtinerea aceleiasi 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 si B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor carora leAbrogat prin OG 70/2009
a fost anulat permisul de conducere, pentru
categoriile cuprinse in permisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care au
Abrogat prin OG 70/2009
fost respinse de trei ori la examenul pentru
obtinerea aceleiasi categorii a permisului de
conducere

CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si
autorizare de circulatie pentru probe
Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:

1.

2.
3.

a) autovehicule si remorci cu masa totala
maxima autorizata de pana la 3500 kg inclusiv
b) autovehicule si remorci cu masa totala
maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg si
3.500 kg inclusiv
c) autovehicule si remorci cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 3.500 kg
Taxe de autorizare provizorie a circulatiei
autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate
permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a
autovehiculelor si remorcilor

60
Abrogat prin OG 70/2009

145
9

414

CAPITOLUL IV/1
Taxa pentru furnizare date

1.

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si
juridice pentru furnizarea unor date din
Registrul national de evidenta a persoanelor,
precum si din Registrul national de evidenta a
permiselor de conducere si certificatelor de
inmatriculare si din registrele judetene si al
minicipiului Bucuresti de evidenta a permiselor
de conducere si certificatelor de inmatriculare

5

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobindite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991,
Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

1.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate
asupra terenurilor dobandite in baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ,cu
exceptia celor pentru terenurile agricole si
forestiere*

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR NIȚĂ CONSTANTIN

15

ANEXA 2
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

NIVELUL
MINIM AL TAXELOR PENTRU FOLOSINȚA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ ORI
PRIVATĂ A COMUNEI BUCȘANI, ÎN CAZUL EXISTENȚEI PE ACESTE TERENURI, DE CLĂDIRI
PROPRIETĂȚI PRIVATE *
IMOBILE CU DESTINAȚIE DE COMERȚ
Lei/ mp / an
Lei/ mp / an
Zona A
Zona B

Satul

Bucșani
Hăbeni
Racovița
Rățoaia

10
8
8
8

* nu se aplică în cazul închirierii, concesiunii prin licitații publice.

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR NIȚĂ CONSTANTIN

8
6
6
6

