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ROMANIA
Judetul Bistrita – Nasaud
URIU

Anexa nr.1
TABLOUL

cuprinzind valorile impozabile impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile
care se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului.
Impozite si taxe locale
1. Valorile impozabile.
Pe metru patrat de suprafata desfasurata la cladiri si alte constructii apartinind persoanelor fizice .
Nr
crt

A.
B.
c.
D.
E.
F.

Felul cladirilor si al altor constructii

Cladiri
Cu pereti sau cadre din beton armat , din caramida arsa , piatra naturala sau alte materiale
asemanatoare
cu pereti din lemn , caramida nearsa , valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare
Cladire – anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida nearsa sau orice
alte materiale rezultate in urma unui tratament termic/sau chimic
Cladire – anexa cu pereti exteriori din lemn , piatra naturala , din caramida nearsa , din valatuci
sau orice alte materiale nesupuse tratament termic şi/sau chimic
În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,demisol,şi/sau
la mansardă, utilizate ca locuinţă , în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. „ A-D”
În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol , la demisol,
şi/saumansardă , utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă , în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. „ A-D”

Valoarea impozabila lei/mp
Fara instalatii de apa, canalizare , electrica , incalzire ,
etc.
2013
478
137
123
54
75% din suma care s-ar aplicaclădirii
50% din suma care s-araplica clădirii

Petru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv nasurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica
coeficientul de transformare de 1,20.
Coeficientul de corecţie este pentru rangul IV, Uriu – 1,10(zona A) , iar pentru rangul V , Cristeştii Ciceului, Ilişua şi Hăşmaşu Ciceului – 1,05 (zona A).
Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate cladirile, dupa cum urmeaza:
- inainte de 1960 inclusiv, reducere de 20%;
- intre anii 1961-1980 inclusiv, reducere de 10%;
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Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit tabelului de
mai sus.
In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata depaseste 150 mp, valoarea impozabila se majoreaza cu 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din
aceasta.
In cazul cladirilor la care au fost executate lucrari de reconstituire, consolidare,modernizare,modificare sau extindere, anul terminarii se actualizeaza ,acesta se
considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.
In cazul contribuabililor, persoane fizice, care detin mai multe cladiri cu destinatie de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza
dupa cum urmeaza:
- cu 65% pentru prima cladire in afara celei de domiciliu;
- cu 150% pentru cea de-a doua cladire, in afara celei de adresa de domiciliu;
- cu 300 % pentru cea de-a treia cladire, in afara celei de adresa de domiciliu;
In cazul impozitului datorat de catre persoane juridice definite la art.3, alin 3 din O.G. nr.36/2002,cota impozitului este de 1% asupra valorii de inventar a
cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale.
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri este de 10% si se aplica la voarea de
inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice

2. Impozitul pe terenuri situate in intravilan - terenuri cu constructii :
Localitatea
Rangul localitatii
Zona localitatii
Lei/ha = 2013
Uriu
IV
A
766
Cristestii-Ciceului , Ilisua ,Hăşmaşu
V
A
613
Ciceului
Nota: Potrivit art.258 alin.(3) din Legea 571/2003 , cu modificarile si ccompletarile ulterioare „ in cazul unui teren amplsat in intravilan, inregistrat in registrul
agricol la alta categotie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului , exprimata in hectare , cu
suma corespunzatoare prevazuta la alin.(4) , iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin.(5)”.

3. Impozitul pe terenuri situate in intravilanul localitatilor –orice alta categorie de folosinta decit cea de terenuri pentru constructii:
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categoria de folosinta
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera

Zona A : Uriu , Cristestii-Ciceului
Hăşmaşu Ciceului, Ilisua ; lei/ha
24
18
18
40
46
24

3
7.
9.
10.

Terenuri cu ape
Drumuri si cai ferate
Terenuri neproductive

13
X
X

4. Taxa pe terenurile amplasate in extravilan :
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
10.
sus.

Categoria de folosinţă
Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod , alta decât cea prevăzuită la 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod , alta decât cea prevăzută la 6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră , cu
excepţia celui prevăzut la 7.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol
de protecţie
Teren cu apă , altul decât cel cu amenjări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Zona A: Uriu , Cristeştii-Ciceului ,
Ilişua ; lei/ha
27
43
24
24
48
X
48
X
14
X
5
29
X
X

Nota: In cazul impozitului pe teren extravilan impozitul se stabileste prin inmultirea numarului de hectare cu suma corespunzatoare conform tabelului de mai

5. Taxa asupra mijloacelor de transport , cu tractiune mecanica , se stabilesc in functie de capacitatea cilindrica a acestora , dupa cum
urmeaza
A. Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica :
Tipul mijlocului de transport
Lei/an/200 cmc sau fractiune
a. motorete , scuetere, motociclete şi autoturisme până la 1600 cm
8
b. autoturisme între 1601-2000 cmc
18
c. autoturisme între 2001-2600 cmc
72
d. autoturisme între 2601-3000 cmc
144
e. autoturisme peste 3000 cmc
290
f. autobuze , autocare, microbuze 20
24
g. alte autovehicule cu masa totală până 12 to inclusiv
30
h. tractoare înmatriculate
18
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B. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 to :
Nr.
crt.
0
I

II

Numărul axelor
şi
masa totală
autorizată
1
Vehicule cu 2
axe
1. Masa de cel
puţin 12 tone,dar
mai mica de 13
tone
2. Masa de cel
puţin 13 tone,dar
mai mica de 14
tone
3. Masa de cel
puţin 14 tone,dar
mai mica de 15
tone
4.Masa de cel
puţin 15 tone,dar
mai mica de 18
tone
5.Masa de cel putin
18 tone
Vehicule cu 3
axe
1. Masa de cel
puţin 15 tone,dar
mai mica de 17
tone
2. Masa de cel
puţin 17 tone,dar
mai mica de 19
tone

Impozitul,în lei,pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau
un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

2

3

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

5

III

3. Masa de cel
puţin 19 tone,dar
mai mica de 21
tone
4. Masa de cel
puţin 21 tone,dar
mai mica de 23
tone
5. Masa de cel
puţin 23 tone ,dar
mai mica de 25
tone
6. Masa de cel
puţin 25 tone,dar
mai mica de 26
tone
7. Masa de cel
putin 26 tone
Vehicule cu 4
axe
1. Masa de cel
puţin 23 tone,dar
mai mica de 25
tone
2. Masa de cel
puţin 25 tone,dar
mai mica de 27
tone
3. Masa de cel
pution 27 tone,dar
mai mica de 29
tone
4. Masa de cel
puţin 29 tone,dar
mai mica de 31
tone
5. Masa de cel
puţin 31 tone,dar
mai mica de 32
tone

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

6
6.Masa de cel putin
32 tone

1545

2291

C. Combinaţii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone

Nr.
crt.

I.

Numărul axelor
şi
masa totală
autorizată
Vehicule cu 2+1
axe
1. Masa de cel
puţin 12 tone,dar
mai mica de 14
tone
2. Masa de cel
puţin 14 tone,dar
mai mica de 16
tone
3. Masa de cel mai
puţin 16 tone,dar
mai mica de 18
tone
4. Masa de cel
puţin 18 tone,dar
mai mica de 20
tone

Impozitul,în lei,pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

0

0

0

0

0

60

60

137

7

II

5. Masa de cel
puţin 20 tone,dar
mai mica de 22
tone
6. Masa 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. Masa de cel
puţin 25 tone,dar
mai mica de 28
tone
9 . Masa de cel
putin 28 tone
Vehicule cu 2+2
axe
1. Masa de cel
puţin 23 tone,dar
mai mica de 25
tone
2. Masa de cel
puţin 25 tone,dar
mai mica de 26
tone
3. Masa de cel
puţin 26 tone,dar
mai mica de 28
tone
4. Masa de cel
puţin 28 tone,dar
mai mica de 29
tone
5. Masa de cel
puţin 29 tone,dar
mai mica de 31
tone

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

8

III

IV

6. Masa de cel
puţin 31 tone,dar
mai mica de 33
tone
7. Masa de cel
puţin 33 tone,dar
mai mica de 36
tone
8. Masa de cel
puţin 36 tone,dar
mai mica de 38
tone
9.Masa de cel putin
38 tone
Vehicule cu 2+3
axe
1. Masa de cel
puţin 36 tone,dar
mai mica de 38
tone
2. Masa de cel
puţin 38 tone,dar
mai mica de 40
tone
3.Masa de cel putin
40 tone
Vehicule cu 3+2
axe
1. Masa de cel
putin 36 tone,dar
mai mica de 38
tone
2. Masa de cel
puţin 38 tone,dar
mai mica de 40
tone
3. Masa de cel
puţin 40 tone,dar
mai mica de 44
tone

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2987

2197

2987

1395

1937

1937

2679

2679

3963

9

V

4.Masa de cel putin
44 tone
Vehicule cu 3+3
axe
1. Masa de cel
puţin 36 tone,dar
mai mica de 38
tone
2. Masa de cel
puţin 38 tone,dar
mai mica de 40
tone
3. Masa de cel
puţin 40 tone,dar
nu mai mult de 44
tone
4. Masa de cel
putin 44 tone

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

D. Pentru remorci , semiremorci si rulote
Pentru remorci , semiremorci si rulote
a. pina la 1 to 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 to

Taxa lei/an – 2013
8
29
45
55
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6. Taxe pentru eliberarea certificatelor , avizelor si autorizatiilor se stabilesc dupa cum urmeaza :
A. In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau instalatiilor , de suprafata sau de natura serviciilor
prestate :
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism , in functie de suprafata pentru care se solicita
Taxa lei/mp
a. pina la 150 mp , inclusiv
5
b. intre 151 mp si 250 mp , inclusiv
6
c. intre 251 mp si 500 mp , inclusiv
8
d. intre 501 mp si 750 mp , inclusiv
10
e. intre 751 mp si 1.000 mp , inclusiv
12
f. peste 1.000 mp
12+ 0,01 lei/mp ce păşeşte 1000 mp
* Pentru mediul rural taxa care se percepe este de 50% din valorile stabilite.
2. Pentru eliberarea autorizatiei de constructie , taxa este de 1% din valoarea autorizatiei, dar nu mai mica decat cea rezultata din inmultirea suprafetei construite cu
valoarea impozabila /mp. Pentru cladirile cu destinatie de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora taxa se reduce cu 50%.
3. Pentru eliberarea autorizatiei de foraj si excavari , necesare studiilor geotehnice , ridicari topografice , exploatarilor de cariera , balastierelor , sondelor de petrol si
gaze , precum si altor exploatari , taxa datorata de FIECARE METRU PATRAT este : 7 lei
4. 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 dotarata este de : 7 lei/mp de suprafaţă ocupată de construcţie
5. Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrari de racorduri si bransamente la retele de apa , canalizare , gaze , termice , energie electrica , telefonie si televiziune
prin cablu , taxa datorat este de : 11 lei
6. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului de catre primar , taxa datorata este de : 13 lei
7. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa , taxa este de : 8 lei
8. Pentru eliberarea taxei de desfiintare , partiala sau totala a constructiilor si amenajarilor , taxa datorata este de : 0,1 % din valoarea impozabila a constructiei
stabilita pentru determinarea impozitului.
9. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire este de 30% din valoarea taxei initiale.
10. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de functionare pentru desfasurarea unei activitati economice in mediul rural : 13 lei
11. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare,de fiecare autorizatie eliberata : 17 lei
12. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri : 28 lei
13. Pentru eliberarea certificatului de producator : 36 lei
14. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica : 60 lei

7. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate :
lei /an / mp sau fractiune
a. in cazul unui afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o activitate economica : 28 lei
b. pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj , panouri sau structura de afisaj pentru reclama sau publicitate : 20 lei
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8. Impozitul pe spectacole
a. in cazul videotecilor : 2 lei/mp/zi
b. in cazul discotecilor : 3 lei/mp/zi
9. Taxele speciale pentru anul 2013
a. Se stabileste taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice ( lei/zi ) : 13 lei
b. Se stabileste taxa speciala pentru eliberarea notei de constatare pentru inscrierea imobilelor in evidentele funciare : 36 lei
Nota: Cetatenii care doresc eliberarea notei de constatare vor depune in acest sens o cerere la secretarul comunei. Nota de constatare se va elibera in
termenul legal de catre serviciul urbanism si cadastru.
c. Se stabileste taxa anuala pentru vehicule lente astfel:
- pentru tractoare, combine, autoexcavatoare, buldoexcavatoare: 50 lei/an
d. Se stabileste taxa pentru paza : 35 lei/an/gospodărie
e. Se stabileste taxa pentru salubrizare astfel: 30 lei prt.1 pers ; 60 lei prt. 2 pers; 90 lei ptr 3 pers; 100 lei ptr 4 şi peste pers.
f. Se stabileste taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata, duminica si in sarbatorile legale – 30 lei
g. Se stabileste taxa pentru stabilirea limitelor intre vecinii care sunt in litigiu cu terenurile, masuratorile facute la cererea acestora – 50 lei
h. Se stabileste taxa pentru inchirierea Caminului Cultural ( Sala nunti) – 200 lei/zi
Nota: pentru inmormantari nu se percep taxe de inchiriere
i. Se stabileşte taxa transmiterea de faxuri cu aparatura Primăriei astfel :
- în România : 3 lei/pagină
- în străinătate : 6 lei / pagină
j. Se stabileşte taxa pentru multiplicarea documentelor ca aparatura Primăriei ( xerox) : 1,0 leu/pagină
k. taxă pentru închirierea sălii de sport : 50 lei/oră.
l. teren închiriat: 5 lei/mp/lună
spaţiu închiriat : 7 lei/mp/lună
m. închirierea boldoexcavatoruloui 60lei/oră
10. Sanctiuni pentru anul 2013
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si juridice :
Art.294
– Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei;
- Nedepunerea declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei;
- Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistarea, vanzarea , evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la
spectacole se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1.160 lei.
Nota: In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute mai sus se majoreaza cu 300 %.
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11. Taxele extrajudiciare de timbru – Legea 117/1999, cu modificarile si completarile ulterioare
a. Eliberarea de catre organele admin.publice centrale si locale ,de alte autoritati publice,precum si de institutii de stat,care,in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept
sa certifice anumite situatii in fapt,a cerficatelor,adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care
se plateste o alta taxa extrajudiara de timbru : 2 leu
b. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani : 2 leu
- pentru animale peste 2 ani : 2 leu
c. Certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani : 2 leu
- pentru animale peste 2 ani : 4 lei
d. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala : 0 lei
e. Inregistrarea ,la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului : 13 lei
f. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei : 2 leu
g. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine : 2 leu
h. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila : 2 leu
i. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deterioarate : 2 leu

12. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere:
a. obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1 : 5 lei
b. obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A : 5 lei
c. obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E : 5 lei
d. obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr : 24 lei
e. obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C,D,Tb,Tv : 24 lei
f. obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C+E,D+E : 24 lei
2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere,pentru categoriile cuprinse in permisul anulat ,precum şi a persoanelor
care au fost respinse de 3 ori la examen , precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcolaă de conducator de autovehicule cu excepţia celor pentru
categoriile B, B1, B+E : 72 lei;
13. Taxă pentru înmatricularea autovehiculelor + remorci :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 750 kg, inclusiv : 0 lei
autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de intre 750 kg si 3500 kg : 52 lei
autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg : 125 lei
taxe de inmatriculare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar : 8 lei
taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor : 357 lei
taxe de inmatriculare pentru autovehicule nesupuse inmatricularii : 50 lei

