ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZEMEȘ
HOTARARE
NR. 81 DIN 24.05.2013

HOTĂRÂRE
PRIVIND STABILIREA TAXELOR ŞI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2014
Consiliul local al comunei Zemeş, judeţul Bacău;
Analizând raportul compartimentului Financiar Contabilitate
Văzînd raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Zemeş,
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale ;
În temeiul prevederilor art 287 si 292 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi completată şi
văzând H.G. 1309/2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile incepand cu anul 2013
În temeiul prevederilor art 36, alin 2, lit b, coroborat cu alin 4, lit c şi prevederile art. 45, alin 2 din Legea
215-2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2014 dupa cum urmeaza:
1.
Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de
0,1% asupra valorii impozabile prevazute in anexa nr.1 la prezenta hotarare. Valoarea
impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii cu coeficientul de corectie
corespunzator pe zone :
rangul IV, zona D pentru satul Zemes – 0,95
rangul V, zona D pentru satul Bolatau – 0,90
2.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intreg anul de
catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de
10 % ;
3.
Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice se calculeaza prin
aplicarea cotei de 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea
proprietarului, conform prevederilor legale in vigoare ;
4.
În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri este:
a) 15% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal
de referinta ;
b) 35% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinta ;
5.
In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii
impozitul pe cladiri se calculeaza pe baza cotei de 1.50%, care se aplica la valoarea de
inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, redusa cu 15% ;
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6.
Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul numarul de m2 de teren, rangul
localitatii in care este amplasat terenul si zona sau categoria de folosinta a terenului
conform incadrarii Consiliului Local. Pentru terenurile situate in intravilan nivelurile
impozitului/taxei pe teren conform HG 1309/2012 sunt :
rangul IV, zona D pentru satul Zemes – 348 lei/ha., la care se adauga
coeficientul de corectie de 1,1 .
rangul V, zona D pentru satul Bolatau –178 lei/ha. la care se adauga
coeficientul de corectie de 1,0.
Pentru terenurile situate in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii nivelurile impozitului/taxei pe teren prevazute
in HG 1309/2012 pentru zona D, sunt urmatoarele:
teren arabil – 15 lei/ha.
pasune – 13 lei/ha.
faneata – 13 lei/ha.
vie – 19 lei/ha.
livada – 28 lei/ha.
padure sau alt teren cu vegetatie forestiera – 15 lei/ha.
teren cu apa – x
drumuri si cai ferate – x
teren neproductiv – x
La aceste valori se va aplica coeficientul de corectie prevazut de lege adica:
rangul IV – 1,1
rangul V – 1,0
7.
In cazul unui teren amplasat in extravilan nivelurile impozitului/taxei prevazute de
HG 1309/2012, pentru zona D sunt urmatoarele :
–
teren cu constructii -22 lei/ha
–
arabil – 42 lei/ha
–
pasune – 20 lei/ha
–
faneata – 20 lei/ha
–
vie pe rod – 48 lei/ha
–
livada pe rod – 48 lei/ha
–
padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exeptia padurii in
varsta de pana la 20 ani si a celei cu rol de protectie – 8 lei/ha
–
teren cu apa,altul decat cel cu amenajari piscicole – 1 lei/ha
–
teren cu amenajari piscicole – 26 lei/ha
- drumuri si cai ferate – x
- teren neproductiv – x
La aceste valori se va aplica coeficientul de corectie prevazut de lege adica:
rangul IV – 1,1
rangul V – 1,0 .
8.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe teren datorat pentru intreg anul
de catre contribubili, pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de
10 % ;
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9.
Impozitul pe mijloacele de transport in cazul oricaruia dintre mijloacele de
transport cu tractiune mecanica se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora,
prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta, cu suma din anexa nr. 2,
a prezentului raport, care cuprinde niveluri stabilite conform H.G.1309/2012.
10.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport pentru intreg
anul de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o
bonificatie de 10 %, stabilita prin hotararea Consiliului Local.
11.
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural este egala cu suma
stabilita de Consiliul local, conform art.267 alin.(1) Legii 571/2003 si HG 1309/2012
prevazuta in tabelul urmator:
Suprafata pentru care se obtine
Taxa lei
certificatul
Pana la 150 m2 inclusiv
Intre 151 m2 si 250 m2 inclusiv
Intre 251 m2 si 500 m2 inclusiv
Intre 501 m2 si 750 m2 inclusiv
Intre 751 m2 si 1.000 m2 inclusiv
Peste 1.000 m2

3
4
4
5
6
2
6+0,01 lei m / pentru fiecare m2
care depaseste 1.000 m2

12.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari necesara studiilor
geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze
si petrol, precum si altor exploatari, conform art.267 alin. (4) se calculeaza inmultind nr. de
metri patrati afectati de foraj sau de excavatiune cu o valoare de 10 lei pentru fiecare m2
afectat ;
13.
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, conform art.267 alin. (7) este de
4 lei pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de constructie.
14.
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retelele publice de apa canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie
si televiziune prin cablu, conform art. 267 alin.(11) este de 10 lei pentru fiecare racord.
15.
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si
amenajarea teritoriului, de catre primar sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean, conform art.267 alin. (12) este de18 lei.
16.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, conform
art.267 alin.(13) este de 5 lei.
17.
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati
economice, conform art.268 alin. (1) este de 15 lei. Autorizatii pentru desfasurarea unei
activitati economice se vizeaza anual pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru
anul urmator, taxa de viza reprezentand 50 % din taxa de eliberare adica 8 lei .
18.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare, conform art.268 alin.
(2) este de 20 lei.
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19.
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri detinute de consiliile locale, conform art.268 alin.(3) este de 32 lei.
20.
Taxa pentru eliberarea certificatului de producator, conform art.268 alin.(4) este de
50 lei.
21.
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii
de alimentatie publica, conform art.268 alin.(5) este de 500 lei.
22. Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, conform art.271 alin.(2),
se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru
patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de Consiliul
local astfel:
a)
in cazul unui afisaj situate in locul in care persoana deruleaza o activitate
economica, suma este de 20 lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2
b)
in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate, suma este de 20 lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2
23. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se stabileste de catre consiliul local prin
aplicarea unei cote de 3%.
24. Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de
activitate distractive, prin inmultirea numarului de m2 ai suprafetei incintei videotecii sau
discotecii cu suma stabilita de Consiliul Local astfel:
in cazul videotecilor suma este de 2 lei/m2
in cazul discotecilor suma este de 3 lei/m2
Acestor valori li se vor aplica coeficientii de corectie dupa cum urmeaza:
rangul IV, zona D – 1,1
rangul V, zonaD – 1,0
25. Consiliile locale instituie urmatoarele taxe zilnice pentru utilizarea temporara a
locurilor publice si vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice de
arhitectura si arheologie:
- pentru vizitarea muzeelor – 1 leu/zi/vizitator
- pentru parcarea ocazionala a vehiculelor in parcari special amenajate - 2 lei/ora/vehicul
- pentru parcarea curenta a vehiculelor in parcari special amenajate – 1 leu/zi/vehicul
pentru depozitarea de materiale (ex: material lemons, balastru, materiale de
constructie,BCA si altele) pe domeniul public si privat al comunei pentru fiecare m.p.de
teren ocupat –5 leu/mp/zi;
pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului, in piete,
targuri,oboare standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcuri sau alte locuri
anume stabilite - 2 lei/mp/zi, dar nu mai putin de 10 lei pe puct de vanzare ;
pentru realizarea de lucrari pe domeniul public si privat 20 lei pe fiecare
metru patrat afectat ;
Taxele se platesc pe baza autorizatiei eliberate ca urmare a depunerii cererii persoanei
fizice sau juridice interesate.
27. Contraventia prevazuta la art.294 alin.2 lit.a, privind depunerea peste termen a
declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de 70 lei.
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28.Contraventia prevazuta la art.294 alin.2 lit.b - d, privind nedepunerea declaratiilor de
impunere se sanctioneaza cu amenda de 279 lei.
29. Contraventia prevazuta la art.294 alin.4 incalcarea normelor privind inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea abonamentelor pentru spectacole se sanctioneaza cu
amenda de 1578 lei.
30.Contraventia prevazuta la art.294 alin. 6, privind depunerea peste termen a
declaratiilor de impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda de 280
lei.
31.Contraventia prevazuta la art.294 alin.6, privind nedepunerea declaratiilor de
impunere in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda de 1116 lei.
32. Contraventia prevazuta la art.294 alin.6 incalcarea normelor privind inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea abonamentelor se sanctioneaza cu amenda de la 1300
lei.
33. SCUTIRI SI FACILITATI ACORDATE DE CONSILIUL LOCAL
1 .In cazul unei calamitati naturale Consiliul Local acorda scutire de la plata impozitului pe
cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei de eliberare a certificatului de urbanism si
autorizatiei de construire sau o reducere a acestuia – se propune scutirea de la plata
impozitului pe cladiri, teren sau a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ori a
autorizatiei de construire pentru anul in care are loc calamitatea.
Scutirea se va acorda pe baza urmatoarelor acte doveditoare :
a.
cererea contribuabilului ;
b.
copie a autorizatiei de constructie in cazul in care constructia a fost
finalizata in ultimii cinci ani anteriori anului fiscal de referinta, pentru constructiile care nu
au autorizatie de constructie eliberata in ultimii cinci ani nu se va acorda scutirea prevazuta
de prezentul articol decat in anumite cazuri stabilite de comun acord de comisia de
aparare impotriva dezastrelor naturale (ex. trasnet, vant puternic, etc).
c.
copii ale actelor de proprietate sau in lipsa acestora adevedinta de rol ;
d.
proces verbal de constatare a distrugerii cladirii si/sau terenului in urma
unei calamitati naturale intocmita de catre comisia de aparare impotriva dezastrelor
naturale.
Scutirea in cazul impozitului pe cladiri se va acorda doar pentru locuinte si adaposturi de
animale.
2. Consiliul local acorda scutire de la plata impozitului pe clãdiri sau o reducere a acestuia
pe o perioadã de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal urmãtor
finalizãrii lucrãrilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de
locuinte si ai imobilelor care au executat lucrãri de interventie pe cheltuialã proprie, pe baza
procesului - verbal de receptie la terminarea lucrãrilor, întocmit în conditiile legii, prin care
se constatã realizarea mãsurilor de interventie recomandate de cãtre auditorul energetic în
certificatul de performantã energeticã sau, dupã caz, în raportul de audit energetic, astfel
cum este prevãzut în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinþe, aprobatã cu modificãri si completãri prin
Legea nr. 158/2011.
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3. Consiliul local acorda scutire de la plata impozitului pe clãdiri/taxei pe clãdiri pe o
perioadã de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal urmãtor
în care a fost efectuatã receptia la terminarea lucrãrilor, pentru proprietarii care executã
lucrãri în conditiile Legii nr. 153/2011 privind mãsuri de crestere a calitãtii arhitectural ambientale a clãdirilor.
Art.2 – În conformitate cu prevederile HG 1309/2012 Consiliului Local al comunei Zemeş
stabilieste cuantumul taxelor pentru activitatea de stare civilă in cadrul UAT Comuna
Zemeş, după cum urmează :
Eliberarea de catre organele administratiei 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 de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care 2 lei
1.
se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta
taxa extrajudiciara de timbru mai mare

2.

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului

15 lei

3.

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

2 lei

4.

Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de
autoritatile straine

2 lei

5.

Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila

2 lei

6.Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2 lei

In conformitate cu prevederile art.66 alin. (1) din Legea 119/1996- cu privire la actele de
stare civilă, cu modificările si completarile ulterioare:
Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:
a) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;
b) omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea
civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;
c) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;
d) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autorităţile
străine,
ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de
stare civilă în termenul prevăzut în art. 43 alin. 2 din Legea nr. 119/1996.
Contravenţiile prevăzute la punctul a) se sancţionează cu amendă de 50 lei, iar cele de la
punctele b), c) si d) cu amendă de 100 lei.
Constatarea contravenţiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele
împuternicite de primari.
Art.3. De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL 53/2012 privind
stabilirea taxelor si impozitelor locale modificata prin HCL 199/2012 .
Art.4. De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari vor raspunde :
- Primarul Comunei Zemes
- Compartimentul Financiar Contabilitate
- Compartimentul Urbanism
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- Compartimentul Resurse Umane, Stare Civila
Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
comunei Zemes, Compartimentului Financiar Contabilitate, Compartimentului Urbanism,
Compartimentului Resurse Umane, Stare Civila şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în
condiţiile legii.

Președinte de Ședinţă
Crancaiala Nela

Contrasemnează
Secretar
Dorneanu Dragoș Maricel

HCL 81/24.05.2013
Hotărârea a fost adoptată în ședinţă ordinară din data de 24.05.2013 cu unanimitate de
voturi.
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