TABLOUL
cuprinzind valorile impozabile si taxele locale , alte taxe asimilate acestora
precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2012
I . IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri , in cazul
persoanelor fizice

Tipul cladirii

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 pereti exteriori din lemn , din piatra
naturala , din caramida nearsa sau din orice materiale
rezultate in urma 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 , demisolsi/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

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2012
Valoarea impozabila lei/mp
Cu instalatii de apa
Fara instalatii de apa
Canalizare , electrice si
canalizare electricitate
incalzire
sau incalzire
806

478

219

137

137

123

82

54

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

Impozitul si taxa pe teren
Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii
Art 258 alin. 2
Zona in cadrul localitatii
Visani
Ciineni / Plasoiu
A
766
613
B
613
460
C
460
306
D
300
153

Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii
- orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
Art. 258 alin. 4
Categorie de folosinta
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
Teren cu ape

Zona
24
18
18
40
46
24
13

Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan
Art. 258 alin. (6)
Categoria de folosinta
Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Vie pe rod , alta decat cea prevazuta na nr. crt 5.1.
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
Teren cu amenajari piscicole

Nivelurile aplicabile in anul fiscal
2012 lei / ha
22
39
19
43
10
24

Capitolul V – taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autorizatiilor
Art.
Art. 267 . alin. (1)

Art. 267alin(4)
Art. 267 alin (7)

Art. 267 alin (11)

Nivelurile aplicabile in
anul 2012 – taxa in lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
pina la 150 m 2
- intre 151 si 250 m 2
- intre 251 si 500 m 2
- intre 501 si 750 m2
- intre 751 si 1000 m 2
- peste 1000 m 2

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau
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

5
6
8
10
12
12+0.01 lei/m2pentru
fiecare m2 care
depaseste 1000mp
7 pentru fiecare metru
afectat

7 pentru fiecare mp
ocupata de constructie

11 pentru fiecare racord

si televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului , de catre 13
primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean
Art. 267 alin (13 ) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 8
stradala si adresa
Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei 13
Art. 267 alin (12)

Art. 268 alin (2)
Art. 268 alin (3)

Art. 268 alin (4)
Art. 268 alin (5)

activitati economice : in mediu rural
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 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 anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica

17
28
50
2500

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI
PUBLICITATE
Art. 271 alin(2)

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate :
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care
persoana deruleaza o activitate economica
b) in cazul oricarui alt panou , afisaj sau structura
de afisaj pentru reclama si publicitate

28
20

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 275 alin. (2)

Manifestare artistica sau activitate distractiva :
a) in cazul videotecilor
b) in cazul discotecilor

2
3

LEGEA NR. 117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr
crt
1.

2

3

4

Extras din norma juridica
Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si
locale , de alte autoritati publice , care in exercitarea atributiilor
lor sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt , a
certificatelor , adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care
atesta un fapt sau o situatie , cu exceptia acelor acte pentru care se
plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
Eliberarea certificatului de proprietate asupra animalelor , pe cap
de animal :
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Certificarea transmisiunii proprietatii asupra animalelor , pe cap
de animal , in bilete de proprietate
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Inregistrarea , la cerere, in actele de stare civila a schimbarii
numelui si a sexului

Nivelurile pentru anul
2012
2

2
2

2
4
13

5
6
7
11

Inregistrarea , la cerere , in actele de stare civila a desfacerii
casatoriei
Transcrierea la cerere , in registrele de stare civila romane , a
actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara , la cerere , a actelor de
stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute ,
sustrase , distruse sau deteriorate

CAPITOLUL IV
Taxe si impozite pentru remorci . semiremorci sau rulote
1
Pina la 1 tona inclusiv
2
Peste 1 tona , darn u mai mult de 3 tone
3
Peste 3 tone , darn u mai mult de 5 tone
4
Peste 5 tone

AUTOFINANTATE
Taxe chirie camin cultural : Visani – 500 RON
Ciineni si Plasoiu-150 RON

Taxe pasunat : bovine – 12 RON /an
ovine – 2 RON /an

8
29
45
55

2
2
2
2

