ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ANDRID
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR. 56 / 2008
===========================
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009

Consiliul local al comunei Andrid intrunit in sedinta ordinara , astazi 11.12. 2008
Avand in vedere proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe
anul 2009 , expunerea de motive a Primarului comunei Andrid si Raportul compartimentului de resort cu
privire la acest proiect ,
Vazand prevederile art. 288 si 292 alin (1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal , cu
modificarile si completarile ulterioare ,
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 , privind finantele publice locale si a art. 36 alin 4 ,lit
c, din Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001, republicata ,
In temeiul art. 45 alin (2),lit.c din Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001,
republicata
HOTARASTE :
Articol unic – Se aproba impozitele si taxele locale pe anul 2009 ,conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare .
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei
Andrid si compartimentul financiar – contabil al Primariei comunei Andrid .
Prezenta hotarare se comunica cu :
- Institutia Prefectului judetului Satu Mare
- Cetatenii comunei
Andrid , la 11.12. 2008

L. S.

Semneaza : Presedinte de sedinta
Muresan Radu
_________________

Contrasemneaza :
Secretarul com. Andrid
Rendes Gheorghe

ANEXA LA HCL.nr. 56 / 2008
IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PE ANUL 2009
I .IMPOZITELE SI TAXELE PE CLADIRI PE ANUL 2009
1. Stabilirea impozitului pe clădiri proprietatea persoanelor fizice,prin aplicarea cotei de 0,1% asupra
valorii de impozitare a clădirilor.Valorile de impozitare a clădirilor se obţin prin înmulţirea suprafeţei
construite desfaşurate a acestora cu valorile impozabile exprimate în lei/mp prezentate în Anexa I şi
determinate în conformitatea atr.220 din L343/2006 pentru mod.art.251 alin.(1)-(3),(5)din Legea571/2006
privind Codul Fiscal precum si a art.(4) si (6) din Codul Fiscal.
2. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia astfel: cu 20%pentru
clădirea care are o vechime de peste 50 ani la data de 1 ianuarie a anului de referintă ;
cu 10 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani , inclusiv ,la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţa.cf.alin (7) al art.251 din L571/2003 mod.prin atr.220 din L343/2006
3. In cazul clădirilor utilizate ca locuinţă ,a carei suprafaţă construită desfaşurată depaşeşte 150 de metri
pătraţi ,valoarea impozabilă a acesteia,se majoreaza cu cate 5 % pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune
din acestia.[alin.(8) art.251 din L571/2003 mod cu art.220 din L.343/2006]
4.Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii prin inmultirea valorii
determinata cu coeficientul de corectie corespunzator,dupa cum urmeaza:
-Andrid – (resedinta de comuna)
- rangul IV,zona A = 1,10 ,pentru cladirile situate pe artera principala;
- rangul IV,zona B = 1,05 ,pentru celelalte cladiri;
-Dindesti si Irina (sate apartinatoare) –
- rangul V,zona A = 1,05 ,pentru cladirile situate pe artera principala;
- rangul V,zona B = 1,00 ,pentru celelalte cladiri;
5.Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice,care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de
locuinţă,altele decât cele închiriate,impozitul pe clădiri se majoreaza astfel:
a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu
b) cu 50% pentru cea de a doua clădire în afara celei de la adr.de domiciliu
c) cu 75% pentru cea de a treia clădite în afara celei de la adr.de domiciliu
d) cu 100% pentru cea de-a patra şi urmatoarele în afara celei de la adr.de domiciliu[art.252
alin.(1) din L.571/2003].
Excepţie de la acest articol fac persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin
succesiune legală.[art.222 din L.343/2006]
Ordinea numerică se va stabilii în funcţie de anul dobândirii proprietăţii-cf art.252
alin.(2) din Codul fiscal ,persoanele aflate in această situaţie urmând a depune o declaraţie specială la
compartimentul de specialitate în raza carora îşi au domiciliul precum şi la cele în raza carora se află situate
celelalte clădiri.
6 Stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice se va face prin aplicarea cotei de
0,80% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în evidenţa contabilă a contribuabilului[cf art.253
alin.(2)si (3) din Codul fiscal.mod.prin art.223 dinL343/2006]
7.In cazul unei clădiri a carei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii , valoarea
impozabilă se reduce cu 15%,cf.art 253 alin.(4) din Codul fiscal,iar cota de impozit ce urmeaza a se aplica în
aceste cazuri va fi cea prevazută la art.(6) .
8.In cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă
-2009- cota ce se va aplica va fi de 5% şi se va aplica la valoarea de inventar a clădirii ,până la data primei
reevaluari,înregistrată în evidenţa contabilă a proprietarului.
9.Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori autorităţilor administrativ teritoriale
,concesionate ,închiriate ,date în administrare ori în folosinţă,după caz,persoanelor juridice ,se stabileste 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.

10.Impozitul/taxa pe clădiri se plateşte anual in 2 rate egale astfel:
-pana la 31 martie
-pana la 30 septembrie inclusiv.[art.255 din L571/2003 mod cu art.
228 din L343/2006]
11.Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an de către contribuabili
,până la data de 31 martie a anului 2009 se acordă o bonificaţie de 10 %
[art.255 alin (2) din 571/2003modificat cu art.228 din L343/2006]
12.Impozitul anual pe clădiri ,datorat aceluiaşi buget local de către persoanele fizice şi juridice ,până
la 50 lei inclusiv se plăteste integral până la primul termen de plată.În cazul în care contribuabilul deţine în
proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unitaţi administrativ teritoriale ,suma de 50 lei se
referă la impozitul pe clădiri cumulat.
[art.288 dinL343/2006 modificat prin art.255 alin.(3)din L571/2003]
ANEXA NR.1

TIPUL CLADIRII

0
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau chimic
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda,
utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda,
utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

VALOAREA IMPOZABILA
- lei/m2 Cladire cu instalatie
Cladire fara
electrica, de apa, de instalatie electrica,
canalizare si de
de apa, de
încãlzire
canalizare
(conditii
si de incalzire
cumulative)
1
2
669
397
182

114

114

102

68

45

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
13.Impozitul/taxa pe teren se va stabilii in conformitate cu art 258 alin (1) din Codul
fiscal,tinându-se cont de rangul localitaţii în care este amplasat ,de zona şi/sau categoria de folosinţă a
terenului comform încadrării făcute de consiliul local.
14 Cf.atr.258 alin .(2) din Codul fiscal mod prin art.232 din L.343/2006 ,în cazul
terenului amplasat în intravilan,înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii ,
impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţelor exprimate în ha ,cu suma corespunzătoare
prevazută în Anexa II tabel 1..
TABEL 1
Zona din
Rangul localitatii
cadrul
(lei/ha)
localitatii
0
I
II
III
IV
V
A
7.404
6.148
5.401
4.681
636
509
B
6.148
4.648
3.768
3.180
509
382
C
4.648
3.180
2.385
1.511
382
254
D
3.180
1.511
1.261
880
249
127
15.Conform art.258 alin (3) din Codul fiscal ,în cazul unui teren amplasat în intravilan
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de” terenuri cu construcţii”,impozitul pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,exprimată în ha, cu suma corespunzatoare reflectată in
Anexa II ,tabel 2,iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie prevazut in Anexa II,tabel 3.La
obţinerea valorilor reflectate în acest tabel s-a ţinut cont de prevederile art.258 alin. (3),(4) si (5) din Codul
Fiscal mod prin art.232 din L.343/2006.
TABEL 2
Nr.
Zona (lei/ha)
crt.
A
B
C
D
1 Teren arabil
20
15
13
11
2 Pasune
15
13
11
9
3 Faneata
15
13
11
9
4 Vie
33
25
20
13
5 Livadã
38
33
25
20
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
20
15
13
11
7 Teren cu apa
11
9
6
x
8 Drumuri si cai ferate
x
x
x
x
9 Teren neproductiv
x
x
x
x
TABEL 3
Rangul localitatii
Coeficientul de corectie
0
8,00
I
5,00
II
4,00
II
3,00
IV
1,10
V
1,00
16.In cazul contribuabililor persoane juridice ,pentru terenul amplasat în intravilan ,înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii impozitul pe teren se
calculează folosind valorile din Anexa II tabel 2 numai dacă aceştia îndeplinesc cumulativ urmatoarele
condiţii:
- au prevazut în statut ,ca obiect de activitate,agricultura;

- şi au inregistrată în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfaşurarea acestui obiect de
activitate,în caz contrar ,impozitul se va calcula utilizând valorile prevazute în Anexa II tabel 1.
17. Conform art.258 alin.(6) din Codul fiscal,modificat prin Legea 343/2006 ,în cazul
unui teren amplasat in extravilan ,impozitul pe teren se stabileşte prin înmultirea suprafeţei
terenului,exprimată în ha, cu suma corespunzatoare prevazută în Anexa II Tabel 4 si cu coeficientul de
corectie corespunzator,dupa cum urmeaza:
-Andrid
zona B - 1,05
zona C - 1,00
-Dindesti si Irina
zona B - 1,00
zona C - 0,95

TABEL NR.4

┌────┬────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ Categoria de folosinta
│
ZONA
│
│crt.│
│
LEI (RON)/HA
│
├────┼────────────────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│ 0 │
│ A │ B │ C │ D │
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │Teren cu constructii
│ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2 │Arabil
│ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3 │Pasune
│ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 4 │Faneata
│ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 5 │Vie pe rod, alta decat
│
│
│
│
│
│
│cea prevazuta la nr. crt.
│ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │
│
│5.1
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5.1 │Vie pe rod, alta decat
│ X │ X │ X │ X │
│
│cea prevazuta la nr. crt.
│
│
│
│
│
│
│5.1
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 6 │Livada pe rod, alta
│
│
│
│
│
│
│decat cea prevazuta la
│ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │
│
│nr. crt. 6.1
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6.1 │Livada pana la intrarea
│ X │ X │ X │ X │
│
│pe rod
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 7 │Padure sau alt teren cu
│
│
│
│
│
│
│vegetatie forestiera, cu
│
│
│
│
│
│
│exceptia celui prevazut
│ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │
│
│la nr. crt. 7.1
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7.1 │Padure in varsta de pana
│ X │ X │ X │ X │
│
│la 20 de ani si padure
│
│
│
│
│
│
│cu rol de protectie
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 8 │Teren cu apa, altul
│
│
│
│
│
│
│decat cel cu amenajari
│ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │
│
│piscicole
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8.1 │Teren cu amenajari piscicole│ 24 │ 22 │ 20 │ 18 │
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 9 │Drumuri si cai ferate
│ X │ X │ X │ X │
├────┼────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 10 │Drumuri si cai ferate
│ X │ X │ X │ X │
└────┴────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

18.Potrivit art.260 din Codul Fiscal modificat prin atr.236 din L 343/2006 impozitul pe teren se va
achita în doua rate egale ,adica 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren,datorat pentru întregul an de către
contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv ,se acordă o bonificaţie de 10 %
Impozitul anual pe teren ,datorat de către persoanele fizice si juridice,de până la 50
lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată .
III . IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
19 .Impozitul asupra mijloacelor de transport se stabileşte în funcţie de tipul mijlocului
de transport ,precum şi de capacitatea cilindrică a acestora,prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau
fracţiune din aceasta cu suma corespunzatoare prevazută in Anexa III unde sunt reflectate nivelurile pentru
anul 2007 cf. Legi 343/2006.
Tipuri de autovehicule

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de
pana la 1600 cm3 inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone
inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna
8. Tractoare inmatriculate

Suma, in lei, pentru fiecare
grupa
de 200 cm3 sau fractiune
din aceasta
7
15
30
60
120
20
25
15

In cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele,
motoretele si scuterele respective.
In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone, impozitul
pe mijloacele de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Numãrul axelor si masa
totalã maximã autorizatã
I

Impozit (lei)
Vehicule cu sistem de suspensie Vehicule cu alt sistem de
pneumaticã
suspensie
sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu doua axe
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

100

110

110

167

167

235

235

533

II

Vehicule cu trei axe
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

III

110

120

120

216

216

280

280

432

432

671

432

671

280

284

284

443

443

704

704

1.044

704

1.044

Vehicule cu patru axe
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult
de 25 tone
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult
de 27 tone
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

In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu
suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Numãrul axelor si masa
totalã maximã autorizatã
I

II

Vehicule cu 2 + 1 axe
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult
de 14 tone
2. M asa 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
Vehicule cu 2 + 2 axe

Impozit (lei)
Vehicule cu sistem de
Vehicule cu alt sistem de
suspensie pneumaticã
suspensie
sau un echivalent recunoscut
100

110

110

120

120

130

130

140

140

150

150

189

189

340

340

597

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
III Vehicule cu 2 + 3 axe
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult
de 38 tone
2. Masa peste 38 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
V Vehicule cu 3 + 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
3. Masa peste 40 tone

120

136

136

224

224

329

329

397

397

651

651

904

904

1.373

904

1.373

719

1.001

1.001

1.361

636

883

883

1.221

1.221

1.806

362

437

437

653

653

1.040

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de
autovehicule prevazuta la alin. (5), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare
din tabelul urmator:
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

Impozit (lei)
7
24
37
46

In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator:
Mijlocul de transport pe apa
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si
uz personal
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri
3. Barci cu motor

Impozit
- lei/an 15
40
150

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 2.000 CP inclusiv
c) peste 2.000 CP si pana la 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:
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone
inclusiv
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si
pana la 3.000 tone inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone

500
150
400
650
1.000
1.600
130
130
200
350

20..Potrivit art.260 din Codul Fiscal mod.prin art.236 din L 343/2006 impozitul
asupra mijlocului de transport se plateşte anual in 2 rate egale până la data de 31 martie şi 30 septembrie
inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport datorat pe întregul an de catre
contribuabili,până la data de 31 martie a anului respectiv,se acordă o bonificaţie de 10 % .
Impozitul anual pe mijlocul de transport ,datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili ,de până
la 50 lei inclusiv ,se plăteste integral până la primul termen de plata.
IV.TAXA
PENTRU
AUTORIZAŢIILOR

ELIBERAREA

CERTIFICATELOR,AVIZELOR

21. Taxele pentru eliberarea certificatelor ,avizelor si a autorizaţiilor
21.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism :
Pentru supr.de până la 150 mp. inclusiv
= 2 lei [Cod :3 – 4]
Pentru supr.între 151mp si 250mp.inclusiv
= 2,5 lei [Cod :4 – 5]
Pentru supr.între 251mp si 500mp.inclusiv
= 3,5 lei [Cod ;5 – 7]
Pentru supr.între 501mp.si 750mp.inclusiv
= 4 lei [Cod :7 – 8]
Pentru supr.între 751mp.si 1000mp.inclusiv
= 4,5 lei [Cod :8 -10]
Pentru supr.peste 1000mp.
= 5 lei + 0.005 lei
pentru fiecare mp.care depăseste1000 mp
[Cod :10 + 0.01]
21.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de construire pentru o clădire care
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii
[Cod art.267 alin (3)]
21.3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii,care nu sunt incluse în altă autorizaţie de
construire este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
[Cod.art.267 alin (5)]
21.4 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi , căsuţe
sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
[Cod.art.267 alin (6)]
21.5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine
spaţii de expunere ,situate pe căile şi în spaţiile publice precum şi pentru amplasarea corpurilor

ŞI

A

şi a panourilor de afişaj ,a firmelor şi reclamelor va fii de 6 lei pentru fiecare mp.de suprafata
ocupată de construcţie
[Cod. Art267alin(7),
21.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât
cele prevazute în alt alineat al art.267 Cod Fiscal este egală cu 1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie ,inclusiv instalaţiile aferente.
[Con.atr.267alin(8) ]
21.7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau partială a unei
construcţii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a construcţiei,stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri.
[Cod art 267 alin.(9)]
21.8. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de
construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.
[Cod .art 267 alin (10)]
21.9. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri si
branşamente la reţele publice de apă ,canalizare ,gaze, termice ,energie electrică,telefonie si
televiziune prin cablu este de 7 lei pt.fiecare racord.
21.10 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si
amenajarea teritoriului pt.anul 2009 este –sumă de 11 lei
[Cod.art.267 alin (12)
21.11.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa
pentru anul 2009 este-sumă de 7 lei.
[Cod .art.267 alin (13)
V. TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU A DESFASURA O
ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI A ALTOR AUTORIZAŢII
22.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică
22.1 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice pentru anul
fiscal 2009 este de 11 lei.Aceste autorizaţii se vizează anual ,până la data de 31 decembrie a anului în curs
pentru anul următor.
Taxa de viza anuala este de 50% din cuantumul taxei de eliberare a autorizatiei.
[ Cod.art.268 alin (1)
22.2 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru anul 2009 este de 7 lei .
[Cod art.268 alin (2)
22.3Taxa pentru eliberarea de copii heliografice si planuri cadastrale pentru anul fiscal 2009 este în sumă
de 10 lei pentru fiecare mp.sau fracţiune de mp.
[Cod art.268 alin (3)
22.4Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este in suma de 25 lei .
[Cod art.268 alin (4)
22.5 Comercianţii a căror activitate se desfăşoara potrivit Clasificarii activitătilor din economia nationala CAEN, aprobată prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5610 restaurante si 5630 baruri, datoreaza bugetului local al comunei, dupa caz, în a cărui rază administrativ
teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de catre consiliul local in suma de
100 RON pentru eliberare si respectiv 50 RON pentru vizare.
[Cod art.268 alin(5)
modificat.prin art.245 din L.343 pana la 3000 RON]
22.6 Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul
îndeplineşte condiţiile prevazute de lege, se emite de catre primarul în a carui rază de competenţă se află
amplasată unitatea sau standul de comercializare."

[Cod art.268 alin (6)
mod.prin art.245 din L343/2006
Scutirile privind taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a
altor autorizatii similare sunt cele prevazute de art.269 din Codul Fiscal.

VI.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
23 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru anul 2009 este în cota de
3% asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate
24. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate;
- în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana desfăşoară o activitate
economică - 23 lei/mp/an
[Cod art.271 alin.(1)
- în cazul oricărui panou ,afisaj pentru reclamă şi publicitate - 17 lei/mp/an
[Cod art.271 alin (1)
25. Scutirile privind taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt cele prevazute de
art.272 din Codul Fiscal.
VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
26. Impozitul pe spectacole
- în cazul unui spectacol de teatru ,film balet operă circ cota de 2% din suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor
− în cazul altor manifestări artistice cf art.274 alin(2)lit b) cota 5% suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
27În cazul unei manifestări artistice sau a unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau
discotecă impozitul se stabileste în lei /mp suprafaţă folosită astfel:
- în cazul videotecilor suma de 0.07 lei/mp
- în cazul discotecilor suma de 0.15 lei/mp
- valorile de mai sus se vor ajusta cu coeficientul se corecţie în funcţie de rangul localităţii
cf.art 275 din Codul fiscal
28.Taxa anuală pentru autovehicolele lente este prevazuta in L 571 /2003 privind
Codul fiscal ,la art.283 alin.(3) se se stabileste dupa cum urmeaza:
-Tractoare agricole care nu sunt supuse inmatricularii -34 lei /an
-Incarcator cu o cupa pe pneuri
-15 lei /an
La inregistrarea mijloacelor de transport si masinilor agricole,autopropulsate, nesupuse
inmatricularii,detinatorii acestora vor achita contravaloarea tablitelor de inregistrare si alte cheltuieli aferente
inregistrarii la Primarie.
29. Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevazute de Codul fiscal de către
persoanele fizice se va sancţiona cu amenda de la 60 lei la 110 lei,iar nedepunerea acestor declaraţii
se va sancţiona cu amenda de la 110 lei la 340 lei,in conformitate cu art.294 alin.(3) din Codul fiscal
,limitele fiind prevazute in H.G.797/2005.
30.Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea ,înregistrarea ,vânzarea,evidenţa şi gestionarea ,dupa
caz ,a biletelor de intrare la spectacole de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 230 lei la 1130 lei ,cf.art.294.alin (4) din Codul fiscal limitele fiind prevăzute in H.G.
797/2005.
31 .Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevazute de Codul fiscal de către persoanele
fizice se va sancţiona cu amendă de la 230 lei la 450 lei,iar nedepunerea acestor declaraţii de către persoanele

juridice se va sancţiona cu amendă de la 450 la 1360 lei cf.art.294.alin.(6) din Codul fiscal,limitele fiind
stabilite prin H.G.797/2005.
32. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,înregistrarea ,vânzarea,evidenţa şi gestionarea ,după
caz,a biletelor de intrare la spectacole de către persoanele juridice se va sancţiona cu amendă de la 910 la
4540 lei cf.art.294 alin.(6) din Codul fiscal limitele fiind cf.H.G.797/2005.
33.Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scop umanitar.
34.Taxele pentru inchirierea caminului cultural:
-pentru nunti (4 zile)
Andrid - 200 lei
Dindesti - 200 lei
Irina
- 100 lei
-pentru vesela

-

-pentru baluri si discoteci

-

0,05 lei/bucata
Andrid - 24 lei
Dindesti - 24 lei
Irina
- 12 lei

-pentru spectacole
22 lei
Inchirierea beciului de la Caminul cultural Andrid
(pentru discoteci,seri culturale) –
11 lei/seara.
Organizatorul balului sau a discotecii raspunde de integritatea cladirilor si a bunurilor pe perioada
inchirierii.
La inchirierea caminelor culturale pentru pomeni nu se percep taxe ,decat vesela si consumul de
curent electric.
Pentru orice inchiriere a caminului se va percepe o garantie de 55 lei.
Pentru inchirierea beciului se percepe o garantie de 22 lei.
In taxa de inchiriere a caminelor culturale si a beciului nu este inclusa contravaloarea energiei
electrice consumate,care se achita separat.

35. Inchirieri

-

spatiu de locuit
- 66 lei/luna/apartament
spatiu de locuit
- 33 lei/luna/apartament de serviciu
spatii - comerciale 4 lei/mp/util/luna
-aferente
3 lei/mp/luna
-de depozitare - 1 lei/mp/luna

36.Taxe de piata
-pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicole sau autovehicole
- 5 lei/zi/autovehicol
-pentru folosirea meselor din piata - 2 lei/zi/masa
-pentru vanzarea animalelor mici
- 0,6 lei/zi/bucata
-pentru vanzarea animalelor mari
- 1 lei/zi/bucata
-pentru ocuparea locurilor de vanzare a obiectelor de orice fel
- 0,6 lei/zi/mp
-rezervari de mese
- 10 lei/luna/masa
- 50 lei/6 luni/masa
- 88 lei/an/masa
37.Taxa copii xerox
- 0,3 lei/pagina
38.Taxa paza
- 19 lei/an/gospodarie

39.Taxa PSI
- 2 lei/an/gospodarie
40.Taxa salubrizare
- 5 lei/an/gospodarie
41.Taxe numere de casa
- 4 lei/numar de casa
42.Taxe pentru folosirea unor terenuri din administrarea Consiliului Local al com.Andrid:
-teren arabil- categoria a II-a
330 lei/ha/an
- categoria a III-IV-a
198 lei/ha/an
-faneata
110 lei/ha/an
-mlastina (neagricol)
66 lei/ha/an
43.Taxe de pasunat
-bovine adulte
13 lei/bucata/an
-bovine tineret
10 lei/bucata/an
-cabaline adulte
11 lei/bucata/an
-cabaline tineret
8 lei/bucata/an
-ovine adulte
3 lei/bucata/an
-miei
2 lei/bucata/an
Taxele de pasunat se achita pana la data de 15 mai 2009 ,dupa care se percep majorari de intarziere de
0,1 % pentru fiecare zi de intarziere.
44. Taxa pentru utilizarea cantarului

-

10 lei/cantaritura

NOTA.Pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale,pana la 31 martie a anului in curs se acorda
o bonificatie de 10 %.
Majorarile de intarziere,penalitatile ,reduceri sau scutiri de plata privind impozitele si taxele locale
stabilite prin prezenta hotarare se acorda conform prevederilor din Codul Fiscal.

