Anexa nr.1

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora
precum şi amenzile aplicabile în anul 2019
I. IMPOZITE SI TAXE LOCALE, AMENZI CONTRAVENŢIONALE, CONFORM CODULUI FISCAL - TITLUL IX.
IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRIVALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri în cazul persoanelor fizice
propunem majorarea cu 3,5 %(rata inflatiei) asupra valorilor art. 457 alin. (2) Cod Fiscal

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă pentru anul 2019
- lei/m² Cu instalaţii de apă, canalizare,
electrice, încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice, încălzire

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic

1035

621

B.

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
Clădire - anexa cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
Clădire - anexa cu pereţi exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic

311

207

207

181

129

78

C.

D.
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Cotele impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele fizice, potrivit art. 457 si art. 458 din Codul fiscal, se propune
astfel:
 0,1% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul clădirilor rezidentiale;
 0,3 % aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul clădirilor nerezidentiale;
 0,4% aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul clădirilor nerezidentiale utilizate pentru
activitati din domeniul agricol;
 2% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor nerezidenţiale dobândite înainte de
01.01.2014 şi care, după această dată nu au fost reevaluate.
Cotele impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele juridice, potrivit art. 460 din Codul fiscal, se stabilesc astfel:
 0,2 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor rezidentiale;
 1,1% aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale;
 0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale utilizate pentru
activitati din domeniul agricol;
 5 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor dobândite înainte de 01.01.2016 şi
care, după această dată nu au fost reevaluate.
Se acorda scutirea de la plata impozitului pentru cladirile afectate de calamităţi naturale pentru o perioadă de până la 5 ani începând cu
01 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, potrivit art. 456, alin. (2) litera i din Codul Fiscal.

2

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII-SE STABILESTE
PRIN INMULTIREA SUPRAFETEI TERENULUI CU SUMA CORESPUNZATOARE PREVAZUTA IN URMATORUL TABEL
Propunem majoraraea cu 3,5%(rata inflatiei) art. 465 alin.(2) Cod Fiscal
Zona în cadrul localităţii
NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PENTRU ANUL 2019
- lei/ha RANGUL III

A
B
C
D

9833
6728
4347
2484

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ
DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII SE STABILESTE PRIN INMULTIREA SUPRAFETEI TERENULUI,EXPRIMATA
IN HECTARE, CU SUMA COESPUNZATOARE PREVAZUTA LA alin.4, IAR ACEST REZULTAT SE INMULTESTE CU
COEFICIENTUL DE CORECTIE PREVAZUT LA art.465 alin.5 Cod Fiscal
Propunem majorarea cu 3,5%(rata inflatiei) art. 465 alin.(4) Cod Fiscal
Nr
crt

1
2
3
4
5
6

Categoria
de folosinţă

Zona A

7

Teren arabil
Păşune
Fîneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape

8

Drumuri şi căi ferate

16
X

9

Neproductiv

X

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PENTRU ANUL 2019
- lei/ha Zona B
Zona C

Zona D

29
22
22
48
55
29

22
20
20
36
48
22

20
16
16
29
36
20

16
13
13
20
29
16

13
X

8
X

X
X

X

X

x
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IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Prpunem majorarea cu 3,5%(rata inflatiei) art. 465 alin. (7) Cod Fiscal
Nr.
Zona
NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PENTRU ANUL 2019
Crt.
Categoria de folosinţă
- lei/ha Zona
0
1
A
B
C
1
Teren cu construcţii
32
29
27
2
Arabil
52
50
47
3
Paşune
29
27
23
4
Fîneaţă
29
27
23
5
Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 5.1
57
55
52
5.1 Vie până la intrarea pe rod
X
X
X
6
Livada pe rod, alta decât cea
prevazută la nr. crt.6.1
58
55
52
6.1
Livadă până la intrarea pe rod
X
X
X
7
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu excepţia
17
15
12
celui prevăzut la nr. crt.7.1
7.1
Pădure în vârstă de până la 20
de ani şi pădure cu rol de
X
X
X
protecţie
8
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole
6
5
2
8.1 Teren cu amenajări piscicole
35
32
29
9
10

Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

X
X

X
X

X
X

D
23
43
21
21
50
X
50
X
8

X

1
27
X
X
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IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Peopunem majorarea cu 3,5%(rata inflatiei) art. 470 alin.(2)

Cod Fiscal

Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică:
VALORILE PENTRU ANUL 2019

I. Vehicule înmatriculate
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică
de până la 1600 cm³ inclusiv
2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
1600 cm³
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm³ si 2000 cm³ inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule inregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică:
1.1
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm 3
.
1.2
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm 3
.
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

lei/pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta

8
9
19
75
149
300
25
31
19
lei/200 cm3
4
6
155 lei/an
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Propunem majorarea cu 3,5%(rata inflatiei) art. 470 alin.(5) Cod Fiscal
autorizată egală sau mai mare de 12 tone:
Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă

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

555

Autovehicule de transport marfă cu masa totală
IMPOZITUL PENTRU ANUL 2019
(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
Alte sisteme de suspensie
echivalentele recunoscute
pentru axele motoare
X
0
147
147
409
409
574
7
574
1301
574
1301
147
257
527
684
1055
1055
1055

257
527
684
1055
1638
1638
1638

684
693
1083
1719
1719
1719

693
1083
1719
1
2550
2550
2550
1
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Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone:
propunem majorarea cu 3,5%(rata inflatiei)art. 470 alin.(6) Cod Fiscal

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I. Vehicule cu 2+1 axe:
1. Masă de cel puţin 12 tone, dar mai mica de 14 tone
2 Masă de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 16 tone
3. Masă de cel puţin 16 tone, dar mai mica de 18 tone
4. Masă de cel puţin 18 tone, dar mai mica de 20 tone
5. Masă de cel puţin 20 tone, dar mai mica de 22 tone
6. Masă de cel puţin 22 tone, dar mai mica de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
8. Masă de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 28 tone
9. Masa de cel putin 28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe:
1. Masă de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2. Masă de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
3. Masă de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone
4. Masă de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone
5. Masă de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
6. Masă de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone
7. Masă de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone
8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
9. Masa de cel putin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe:

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2019
(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie
pneumatică sau
pentru axele motoare
echivalentele recunoscute
0
0
0
66
152
356
461
831
831

0
0
66
152
356
461
831
1.457
1.457

143
332
546
802
969
1.591
2.208
2.208
2.208

332
546
802
969
1.591
4
2.208
3.352
3.352
3.352
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1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone

1.757
2.446
2.446

2.446
3.323
3.323

1.553
2.156
2.982
2.982

2.156
2.982
4.411
4.411

883
1.068
1.596
1.596

1.068
1.596
2.540
2.540

IV. Vehicule cu 3+2 axe :
1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3. Masă de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3 axe :
1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3. Masă de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone

Propunem majorarea cu 3,5%(rata inflatiei)art. 470 alin.(7) Cod Fiscal
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
Propunem majorarea cu 3,5%(rata inflatiei).art.470 alin.(8) Cod Fiscal

Remorci, semiremorci sau rulote:
IMPOZITUL PENTRU ANUL
2019
(lei/an)
9
35
54
66
Mijloace de transport pe apa

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2019
(lei/an)
1.Luntre,barci fara motor folosite pentru pescuit si uz personal
2.Barci fara motor,folosite in alte scopuri
3.Barci cu motor

22
58
217
8

4.Nave de sport si agrement
5.Scutere de apa
6.Remorchere si impingatoare
a)Pana la 500 CP inclusiv
b)Peste 500 CP ,si pana la 2000 CP inclusiv
c)Peste 2000 CP, si pana la 4000 CP inclusiv
d)Peste 4000 CP
7.Vapoare, pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta
8. Ceamuri,slepuri si barje fluviale
a)Cu capacitate de incarcare pana la 1500 tone inclusiv
b)Cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone, dar nu peste
3000 tone
c)Cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone

1.158
217
X
579
941
1.447
2.315
188
X
188
290
507

Se acorda scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport hibride, potrivit art. 470, alin.(3) din Codul Fiscal.

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor :
Conf. art. 474 1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în
alin.(1)
Cod mediu urban:
Fiscal

TAXA PENTRU ANUL
2019
lei/-

Suprafata pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 şi 250 m² inclusiv
c) între 251 şi 500 m² inclusiv
d) între 501 şi 750 m² inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²

6
7
9
12
14
14 + 0,01 lei /m2 pentru ce depăşeşte 1.000 m2
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Conf. art.474 alin. (4) Taxa pt. avizarea certificatului de urbanism

15 lei

Conf. art. 474 taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari:
alin. (10) Cod
Fiscal

-0- 100 mp
500-1000
100500 mpmp
-1000-2000
500-1000
mpmp
-2000-3000
1000- 2000 mpmp
-3000-4000
20003000 mpmp
-4000-5000
3000- 4000 mpmp
-5000-6000
40005000 mpmp
-6000-7000
5000- 6000 mpmp
-7000-8000
60007000 mpmp
-8000-9000
7000- 8000 mpmp
-9000-10000
80009000 mpmp
9000-10000 mp
1 -2 ha
2 – 5 ha
5 – 10 ha
10 – 20 ha

Conf. art. 474
alin.(14) Cod
Fiscal
Conf. art. 474
alin. (15) Cod
Fiscal

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri,
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi
a panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în
spaţiile publice
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările
de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie
şi televiziune prin cablu

Conf. art. 474 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
alin.(16)
Cod stradală şi adresă
Fiscal

7 lei/mp
6 lei/mp
5 lei/mp
4 lei/mp
3 lei/mp
2 lei/mp
1 leu/mp
0,90 lei/mp
0,80 lei/mp
0,70 lei/mp
0,60 lei/mp
0,50 lei/mp
0,10 lei/mp
0,07 lei/mp
0,06 lei/mp
0,05 lei/mp

8 lei/mp.

13 lei/racord
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Conf.
alin.
Fiscal
Conf.
alin.
Fiscal
Conf.
alin.
Fiscal

art. 475 Taxa pentru eliberarea atestatului de producător
(2) Cod

31

art. 475 Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
(2) Cod produselor din sectorul agricol

41

art . 475 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
(3) Cod privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

Suprafaţa de
deservire
Pana la 500 mp
inclusv
Peste 500 mp.

Restaurante

Baruri

414

414

4140

Alte activ.
recreative
104

4140

4140

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Conf. art. 478 alin. (2) Cod Fiscal

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi publicitate

VALORILE TAXEI PENTRU ANUL 2019
lei/ m2 sau fracţiune de m 2

a) în cazul unui afişaj amplasat la locul în care persoana derulează o
33 lei/ m2 sau fracţiune de m2
activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
24 lei/ m2 sau fracţiune de m2
publicitate
c) taxa pentru servicii de reclama si publicitate
3% la valoarea serviciilor excluzind T.V.A.-ul aferent

ALTE TAXE LOCALE
- utilizarea temporara a domeniului public sau privat
- inchiriere spatii cabinete medicale
- inchiriere apartament proprietatea UAT
- taxa colectare deseuri menajere persoane fizice

- 1 persoana
- 2 persoane
- 3 persoane
- 4 persoane si peste

10 lei/ mp/zi
150 lei/luna
5 lei/mp/luna
60 lei/an
120 lei/an
180 lei/an
240 lei/an
60 lei/an

-pt. casa nelocuita situata in perimetrul de transport deseuri menajere
se achita taxa aferenta unei persoane
-taxa pentru supratonaj – pt-autovehicule cu un tonaj cuprins intre 7,5 tone – 20 tone = 10 lei/autovehicul/zi sau abonament de 250
lei/autovehicul /luna, respectiv 750 lei/autovehicul/an.
- pt. Autovehicule cu un tonaj cuprins intre 20 tone - 40 tone = 20 lei/autovehicul/ zi sau abonament de 250
lei/autovehicul /luna, respectiv 1200 lei/autovehicul/an
- taxa colectare deseuri electronice
- taxa eliberare autorizatie functionare pentru desfasurarea unei activitati economice
100 lei
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- taxa viza anuala autorizatie functionare
- taxa coserit
- taxa copii din arhiva si acte referitoare la Legea Fondului Funciar
- taxa PSI
- persoane fizice/familie
( pentru fiecare punct de
- persoane fizice autorizate
lucru autorizat )
- peroane juridice
- taxa inchiriere utilaje de la SCUP
- taxa teren ocupat de retele de comunicatii electronice pentru retele subterane si supraterane
- oficiere casatorie in zile nelucratoare sau in zile lucratoare dupa orele de program
- taxa divort
- taxa grup social
- taxa parcare
- 30 minute
- 60 minute
- abonament parcare :
- 12 luni
- 6 luni
- 3 luni
- 1 luna
- taxa viza schita topografie si planuri parcelare
- inchiriere sala casa cultura
- sala mare
- sala mica
- taxa masurare teren
-taxa ocupare locuri publice de Zilele Orasului Seini
-taxa deseuri menajere de Zilele Orasului Seini - pina la 3 mp
- peste 3 mp
-taxa inchiriere teren chiosc ziare
- taxa pentru ocuparea locurilor publice de comerciantii ambulanti- taxa temporara pentru inchiriere terase peste paraul Seinel
- taxa pentru inchiriere teren in vederea amplasarii de terase
-taxa eliberare certif.inregistrare auto nr.locale(taxa include si c.v. nr.inregistrare)
-taxa eliberare certif.edificare constructie
-taxa elib.certif.radiere constructie si procese verbale constatare
- taxa inchiriere teren pentru constructii provizorii pe domeniul public
Disciplina
taxa inchiriere sala de sport

50 lei
15 lei/an
10 lei/coala
15 lei/an
15 lei/an
30 lei/an
200 lei/ora
1 leu/ml/an
100 lei
500 lei
1 leu
1 leu
2,00 lei
85 lei
50 lei
30 lei
15 lei
50 lei
30 lei/ora
10 lei/ora
150 lei
10 lei/mp/zi
20 lei/zi
50 lei/zi
1 leu/mp/zi
13 lei/mp/zi
10/mp/luna
2 lei/mp/luna
100 lei
10 lei
30lei
12 lei/mp/an
Tarif lei/ora pt.

Fotbal

40

Tenis de camp

20
12

Tenis de masa

10

Baschet

20

Handbal

25

Volei

20

Aerobic

10

- inchiriere teren sintetic liceu

Inchiriere sala camin Sabisa si Sala festiva Viile Apei

Taxa inchiriere spatii la Centrul
de Afaceri Ro-Ua

60 lei/ora

- nunti
- botez,stare civila,majorat

500 lei
200 lei

- pomana

100 lei

- alte activitatieducative,sedinte

10 lei/ora

- sala de sedinta

60 lei/2 h +30 lei
pt.fiecare ora
peste 2 h
2700 lei/an

Concesionare spatii cabinete medicale
Piete , Targuri:
- ocuparea suprafetelor in incinta pietii pentru locuri rezervate
- ocuparea suprafetelor in incinta pietii pentru locuri nerezervate
- rezervarea locurilor in piata
(nu este inclusa tax.in zile de piata)

Mese acoperite
Mese neacoperite
Supraf.in incinta pietii fara mese

- rezervare loc in hala
- ocupare locuri ocazional in hala
- cantare asigurate de piata
- cabaline
- acces targ
- bovine
- ovine, caprine
- porcine

2 lei/mp/zi
4 lei/mp/zi
45 lei/mp/an
30 lei/mp/an
15 lei/mp/an
40 lei/mp/an
4 lei/mp/zi
3 lei/buc
Adulte –7 lei
Tineret -4 lei
Adulte -7 lei
Tineret -4 lei
Adulte -3 lei
Tineret-1 leu
Adulte -4 lei
Tineret-1 leu
13

- animale mici si pasari
- pui de o zi
- pensionarii peste 65 ani

0.70 lei/buc.
0.10 lei/buc.
scutiti

Taxe invatamant:
- inchiriere sala sportiva liceu

- tenis de camp
- fotbal
- gimnastica

10 lei/ora
20 lei/ora
5 lei/ora

- volei,hanbal

10 lei/ora
- sala va fi utilizata gratuit pentru elevii scolilor din Seini
- inchiriere spatii comerciale in incinta unitatilor scolare
6 lei/mp/luna
- taxare masina scolara
3 lei/km
-duplicat diploma
100 lei
-adeverinta absolvire
50 lei
-foaie matricola
50 lei
-taxa arhivare documente scolare
20 lei
Taxe pentru acoperirea costului serviciilor prestate de biroul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului abilitate sa emita
certificate de urbanism si autorizatii de cosntruire/desfiintare
- formular cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism
5 lei
- formular cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire
10 lei
- formular cerere pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare
10 lei
- formular instiintare incepere executie lucrari
5 lei
- formular cerere pentru prelungire valabilitate certif. de urbanism sau autorizatie de construire/desfiintare
5 lei

14

SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE
Conf. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. a), în cazul persoanelor fizice se sancţionează cu amendă
de la 70 lei la 279 lei;- depunerea peste termen a declaratiilor de impunere
Conf. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b), în cazul persoanelor fizice se sancţionează cu amendă
de la 279 lei la 696 lei;-nedepunerea declaratiilor de impunere
Conf. art.294 alin. (4) Cod Fiscal - Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 325 lei la 1578 lei în cazul
persoanelor fizice;
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la aliniatele 3 şi 4 se majorează cu 300%, respectiv:
Conf. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. a), în cazul persoanelor juridice se sancţionează cu
amendă de la 280 lei la 1116 lei;-depunerea peste termen a declaratiilor de impunere
Conf. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b), în cazul persoanelor juridice se sancţionează cu
amendă de la 1116 lei la 2784 lei;-nedepunerea declaratiilor de impunere
Conf. art. 493 alin. (4) si (5) Cod Fiscal - Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei în
cazul persoanelor juridice.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,teren si mijloace de transport datorate pentru intregul an de catre persoane
fizice si juridice propunem bonificatia de 10%.
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