ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA EREMITU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.30
din 18 decembrie 2012
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013;
Consiliul Local al comunei Eremitu;
În temeiul art.36 alin.(4) lit.c) şi art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
– Titlului IX. privind impozitele şi taxele locale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
– H.G.R. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, modificată prin H.G. nr.56/2007;
– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
– Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
– Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările
şi completările ulterioare;
– Legea nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea și
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale;
– Prevederile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă din Legea nr.202/2010 privind
unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Metodologia Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr.2112516/2010 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor
legale privind divorţul prin acordul soţilor;
– art.16 (2), art.20 (1) lit.b) şi art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în
cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2011, se menţine delimitarea
zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Eremitu nr.2/2003.
Art.3. Prevederile legale în vigoare, care se referă sau fac trimitere la prevederile privind impozitele şi
taxele locale se vor aplica în mod corespunzător.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Eremitu.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul primăriei comunei Eremitu şi
publicarea pe site-ul propriu.
Art.5. Impozitele şi taxele locale astfel restabilite precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora vor
constitui venituri proprii ale bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale ale comunei Eremitu,
cu excepţia veniturilor pentru care legea prevede altfel.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Majos Ádám-Levente

Contrasemnează:
SECRETAR,
Kovács Lajos-Attila

L.S.
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Anexă la H.C.L. nr.30 din 18.12.2012.
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI
1. (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzatoare tipului clădirii respective.
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:
Valoarea impozabilă
- lei/m2 Tipul clădirii

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
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă 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
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansarda,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansarda,
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire
(condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau
încălzire

806

478

219

137

137

123

82

54

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care sar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care sar aplica clădirii

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la
subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi
teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie
corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona in cadrul
localitatii
D

Rangul IV - EREMITU

Rangul V - DĂMIENI, CĂLUGĂRENI, C. CETĂŢII, MĂTRICI

0,95

0,90

(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,
coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (2) se reduce cu 0,10.
(7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin (1)-(6), se reduce
în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă;
b) 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 referinţă;
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(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi,
valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(5), se majorează
cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
(81) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal anul terminării se actualizează, astfel ca acesta
se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
(9) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu
sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu;
(91) Nu intră sub incidenţa alin.(9) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin
succesiune legală.
Impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa
cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
2. (1) În cazul persoanelor juridice cota de impozit se stabileşte la 1,2% aplicată asupra valorii de
inventar a clădirii.
(2) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în
contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
(21) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să
comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în
termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.
(3) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea
impozabilă se reduce cu 15%.
(4) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform reglementărilor contabile, valoarea
impozabilă a clădirii este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în
contabilitatea proprietarului persoana juridică.
(5) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte astfel:
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
(51) Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin.(5) se aplică la valoarea de inventar a clădirii
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima
reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota
impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin.(1).
(6) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an
calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii.
(7) Sunt exceptate de la prevederile alin.(6) structurile care au autorizaţie de construire în perioada
de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei
de construire.
(8) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
(9) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
(10) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice
sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul
în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza comunei Eremitu,
suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
Reguli generale
(1) Orice persoana care are în proprietate teren situat în România datoreaza pentru acesta un
impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.
2

(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren
prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în
care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza
catre bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.
(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, se stabileste taxa pe teren
care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau
de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe teren.
(4) În cazul terenului care este detinut în comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar
datoreaza impozit pentru partea din teren aflata în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili
partile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreaza o parte egala
din impozitul pentru terenul respectiv.
(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a
acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.
(6) În cazul în care contractul de leasing înceteaza, altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul
pe teren este datorat de locator.
Calculul impozitului
(1) Impozitul pe teren se stabileste luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul
localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform
încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PE RANGURI DE LOCALLITĂŢI

Zona in cadrul
localitatii

Rangul IV – EREMITU
- lei/ha -

Rangul V - DĂMIENI, CĂLUGĂRENI, C. CETĂŢII, MĂTRICI
- lei/ha -

D

300

153

(3) 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 hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor:
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII Zona D
Nr. crt.
Categoria de folosinţă
- lei/ha 1.
Teren arabil
13
2.
Păşune
11
3.
Fâneaţă
11
4.
Vie
16
5.
Livadă
24
6.
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
13
7.
Teren cu ape
x
8.
Drumuri şi căi ferate
x
9.
Teren neproductiv
x

(5) Suma stabilită conform alin.(4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător după
cum uremează:
- localitate de rangul IV: Eremitu………………………………………… … 1,10.
- localităţi de rangul V: Călugăreni, Câmpu Cetăţii, Dămieni, Mătrici ........... 1,00.
(51) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(5) numai
dacă îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiţii:
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a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate prevazut la lit. a).
(52) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unitaţii administrativ-teritoriale,
datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2).
(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel,
înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la Titlul I. pct.1 alin (3):

Nr. crt.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Zona D
Categoria de folosinţă
- lei/ha Teren cu construcţii
19
Arabil
36
Păşune
17
Fâneaţă
17
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
41
Vie până la intrarea pe rod
x
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
41
Livadă până la intrarea pe rod
x
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
7
nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
x
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
1
Teren cu amenajări piscicole
22
Drumuri şi căi ferate
x
Teren neproductiv
x

(7) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
(8) 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%.
(9) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în
care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza comunei Eremitu,
suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Reguli generale
(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu
excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumita în continuare impozit pe mijloacele de transport, se
plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana îsi are domiciliul, sediul
sau punctul de lucru, dupa caz.
(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.
(4) În cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul
pe mijlocul de transport este datorat de locator.
Scutiri
(5) Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap
locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu
domiciliul în Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
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c) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport
public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei
localitati, daca tariful de transport este stabilit în conditii de transport public;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
Calculul taxei
(6) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza în functie de tipul mijlocului de transport,
conform celor prevazute în prezentul capitol.
(7) În cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculează în functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 de
cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.
crt.

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACȚIUNE MECANICĂ
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv
Tractoare înmatriculate

1
2
3
4
5
6
7
8

8
18
72
144
290
24
30
18

II. Vehicule înregistrate
1
1.1
1.2
2.

lei/200 cm3
2
4
50 lei/an

Vehicule cu capacitate cilindrică
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

(8) În cazul unui ataş, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
(9) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

I

II

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

Vehicule cu două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

133

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

133

367

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1169

517

1169

5. Masa de cel puţin 18 tone
Vehicule cu 3 axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

517

1169

517

1169

133
231
474
615

231
474
615
947

133
231
474
615

231
474
615
947
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5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III Vehicule cu 4 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

947
947
947

1472
1472
1472

947
947
947

1472
1472
1472

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

(10) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

I

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

Vehicule cu 2 + 1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0
0
0

0
0
60

0
0
0

0
0
60

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1310

747

1310

9. Masa de cel puţin 28 tone

747

1310

747

1310

Vehicule cu 2 + 2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1429

871

1429

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1429

1984

1429

1984

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1984

3012

1984

3012

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1984

3012

1984

3012

9. Masa de cel puţin 38 tone

1984

3012

1984

3012

III Vehicule cu 2 + 3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1579

2197

1579

2197

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2197

2986

2197

2986

3. Masa de cel puţin 40 tone

2197

2986

2197

2986

Vehicule cu 3 + 2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1395

1937

1395

1937

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1937

2679

1937

2679

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2679

3963

2679

3963

II

IV
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V

4. Masa de cel puţin 44 tone

2679

3963

2679

3963

Vehicule cu 3 + 3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1434

960

1434

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1434

2283

1434

2283

4. Masa de cel puţin 44 tone

1434

2283

1434

2283

(11) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin.(10), impozitul pentru mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
Impozitul, în lei
Masa totală maximă autorizată
a) Până la 1 tonă inclusiv

8

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

d) Peste 5 tone

55

(12) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui
mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de
achiziţie sau un alt document similar.
Plata taxei
(13) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, în doua rate egale, pâna la datele de 31
martie si 30 septembrie inclusiv.
(14) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de
catre contribuabili, pâna la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de
10%.
(15) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita înmatricularea temporara a
mijloacelor de transport în România, în conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data
solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa între data de întâi a lunii urmatoare celei în
care se înmatriculeaza si pâna la sfârsitul anului fiscal respectiv.
(16) În situatia în care înmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a
anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (15) au obligatia sa
achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pâna la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveste o perioada care se sfârseste înainte de data de 1
decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie si data de
întâi a lunii urmatoare celei în care expira înmatricularea.
(17) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,
persoane fizice si juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de
plata. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru
care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50
lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu suma prevăzută în tabelul
următor
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 mp inclusiv
b) Între 151 mp şi 250 mp inclusiv
c) Între 251 mp şi 500 mp inclusiv
d) Între 501 mp şi 750 mp inclusiv
e) Între 751 mp şi 1.000 mp inclusiv
f) Peste 1.000 mp

Taxa (lei)
2
2.5
3
4
5
6 + 0,01 lei pentru
fiecare mp care
depăşeşte 1.000 mp
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(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 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.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor
topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum şi altor
exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie
cu valoarea de 7 lei.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesară 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.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă
ocupată de construcţie.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
prevăzute de alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală
cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri.
În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel
încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
(9) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism, sau a unei autorizaţii de construire este
egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(10) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se
stabileşte la 10 lei pentru fiecare racord.
(11) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către primar se stabileşte la 11 lei.
(12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte la 7 lei.
(13) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de
construcţie, se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana
care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15
zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale;
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice
sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
(14) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor
de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Titlului I.
din prezenta.
V. TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU A DESFĂŞURA O
ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI A ALTOR AUTORIZAŢII SIMILARE
(1) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliul local, se stabileşte la 10 lei/copie.
(2) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte la 20 lei, iar viza trimesrială la 8
lei/trimesru.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de comerţ/prestări de servicii
se stabileşte conform tabelului următor:
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Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru
desfăşurarea activităţii de comerţ/prestări de servicii
(exclusiv activităţile care se încadrează în clasele 5530 şi 5540 conform CAEN)
A. În structuri de vânzare cu sediu fix
- lei a) în structuri de vânzare cu suprafaţă mică
x
a.1 de până la 100 mp. inclusiv
150
a.2 peste 100 mp., până la 400 mp. inclusiv
300
b) în structuri de vânzare cu suprafaţă medie (de la 400 mp. la 1000mp.
600
inclusiv)
c) în structuri de vânzare cu suprafaţă mare
x
c.1 peste 1000 mp., până la 2500 mp. inclusiv
1500
c.2 peste 2500 mp.
2000
x
B. Ambulant
a) pentru activităţi de comerţ
x
a.1 activităţi permanente
150
a.2 activităţi ocazionale
100
b) pentru activităţi de prestări de servicii
x
b.1 activităţi permanente
100
b.2 activităţi ocazionale
80
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică care se încadrează
în clasele 5530 şi 5540 conform CAEN
A. pentru baruri, restaurante, cafenele, berării, cluburi de noapte,
- lei cârciumi, etc.
a) între 0 – 20 locuri
300
b) între 21 – 40 locuri
600
c) între 41 – 100 locuri
1000
d) între 101 – 150 locuri
1500
e) peste 150 locuri
2000
B. pentru unităţi de alimentaţie publică cu activitate sezonieră
- lei a) terase sezoniere
x
a.1 0 – 20 locuri
250
a.2 21 – 40 locuri
500
a.3 41 – 100 locuri
800
a.4 peste 100 locuri
1500
b) rulote şi chioşcuri fast food
150
c) tonete/chioşcuri de îngheţată, floricele etc.
60
1
(3 ) Taxa pentru vizarea autorizaţiilor de funcţionare pentru anul 2013 se stabileşte la 50 lei.
(4) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul
îndeplineste condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se
află amplasată unitatea sau standul de comercializare.
Scutiri
(5) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;
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b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean
sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o
institutie publica;
e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform
legii.
VI. TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
(1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui
contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în
prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de
informare în masă scrise şi audiovizuale.
(11) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul
prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor
din economia naţională CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare
şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi
publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana
prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective
la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(4) Cota taxei stabilită de consiliul local, este de 2%.
(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi
obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
(6) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10
a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi
publicitate.
VII. TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
(1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa cap.VI, datorează plata taxei anuale prevăzute
în prezentul capitol către bugetul local al comunei Eremitu.
(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau
publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma
este de 26 lei.
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma
este de 20 lei.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de
luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi
publicitate.
(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până
la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi
publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până
la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclama si
publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când acestea fac reclama unor
activitati economice.
(2) Taxa prevazuta în prezentul articol, denumita în continuare taxa pentru afisaj în scop de reclama
si publicitate, nu se aplica unei persoane care închiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei
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alte persoane, în acest caz taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate fiind platita de aceasta
ultima persoana.
(3) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau
alte mijloace de reclama si publicitate amplasate în interiorul cladirilor.
(4) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare
a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii
de utilitate publica si educationale.
(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama
si publicitate.
VIII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate
distractivă în raza administrativ-teritorială a comunei Eremitu are obligaţia de a plăti impozitul
prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
(2) Cu excepţiile prevăzute la cap. IX, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de
impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, determinată după
cum urmează:
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de
circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este
egală cu 5%;
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite
de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare
înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul capitol
au obligaţia de:
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al primăriei
comunei Eremitu;
b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi
în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc
tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al primăriei Eremitu, documentele
justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi
inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în
comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor,
contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport.
(5) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în
care a avut loc spectacolul.
(6) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la
compartimentul de specialitate a primăriei, până la data stabilită pentru fiecare plată a
impozitului pe spectacole.
(7) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului,
depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.
IX. REGULI SPECIALE PENTRU VIDEOTECI ŞI DISCOTECI
(1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă
sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei prevăzute în
prezentul capitol.
(2) Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate
distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau
discotecii cu suma stabilită, astfel:
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a) în cazul videotecilor, suma se stabileşte la 0,55 lei/m2/zi;
b) în cazul discotecilor, suma se stabileşte la 0,85 lei/m2/zi;
(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin.(2), cu
coeficientul de corecţie corespunzător, după cum urmează:
a) pentru localitatea de rangul IV.: Eremitu,
1,10;
b) pentru localităţile de rangul V.: Călugăreni, Câmpul Cetăţii, Dămieni, Mătrici,
1,00;
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul capitol,
au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate a primăriei Eremitu
privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la
data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.
(5) Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
X. ALTE TAXE LOCALE
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei se stabileşte la
20 lei.
(2) a) Efectuarea de copii xerox: 0,50 lei/pagină A4 şi 1 leu/pagină A3.
b) Transmitere Fax:
- în judeţul Mureş
2 lei/pagină
- în alte judeţe
4 lei/pagină
- în afara ţării
10 lei/pagină
(3) Eliberarea adeverinţelor şi certificatelor de orice fel în baza evidenţelor primăriei se stabileşte la
2 lei/adeverinţă.
(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală se stabileşte la 10 lei/certificat.
(5) Se stabilesc următoarele taxe pentru unele activităţi de stare civilă:
a) Oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă
100 lei/oficiere
b) Oficierea căsătoriei în zilele de duminică şi în alte sărbători legale 150 lei/oficiere
c) Depunerea dosarului de divorţ
300 lei/dosar
d) Eliberarea certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse, deteriorate
etc.:
1. pentru primul certificat
10 lei
2. pentru al doilea certificat
20 lei
3. pentru al treilea certificat
30 lei
4. pentru al patrulea certificat şi cele peste patru
50 lei
(6) Taxa zilnică pentru desfacerea de produse care fac obiectul comerţului sau prestări de servicii
ambulant se stabileşte la 15 lei/autorizaţie de funcţionare.
1
(6 ) Desfacerea produselor conform prevederilor alin.(6) sunt permise numai în locurile stabilite și
marcate cu indicatoare în acest sens de consiliul local.
(7) Taxa pentru parcarea curentă a vehiculelor de orice fel pe domeniul public se stabileşte la 2
lei/zi/vehicul.
(8) Taxa pentru depozitarea de diverse materiale pe locurile publice (drumuri, străzi, uliţe, trotuare,
poduri, podeţe în faţa imobilelor şi alte asemenea) se stabileşte la 1 leu/mp/zi.
(9) Taxa pentru închirierea căminelor culturale se stabilesc după cum urmează:
a) pentru nunţi pe 24 ore şi pentru balul strugurilor:
- EREMITU
200 lei
- MĂTRICI
200 lei
- CĂLUGĂRENI
100 lei
- DĂMIENI
100 lei
- CÂMPU CETĂŢII
100 lei
b) pentru baluri:
- EREMITU
150 lei
- MĂTRICI
150 lei
- CĂLUGĂRENI
80 lei
- DĂMIENI
80 lei
- CÂMPU CETĂŢII
80 lei
c) pentru orice alte evenimente nespecificate la lit.a)-b), taxa de închiriere este de 50 lei.
d) se stabileşte taxa pentru închirierea clădirii “Teatru Şură” din Călugăreni în suma de 100
lei/eveniment.
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La fiecare taxă stabilită la lit. a), b) şi d) se va adăuga contravaloarea energiei electrice şi a
apei consumate, care se va achita la predarea-primirea căminului cultural.
e) pentru folosirea feţelor de masă se va încasa o taxă de 2 lei/bucată/eveniment.
(10) Pentru fiecare ocazie prevăzută la alin. (7) se va percepe în avans o garanţie de 500 lei, din
care se va restitui 450 lei dacă căminul cultural a fost predat în starea preluării, iar suma de 50
de lei se va reţine pentru curăţenie.
(11) Taxele de păşunat se stabilesc astfel:
a) pentru bovine şi cabaline adulte
30 lei/cap/sezon de păşunat
b) pentru bovine şi cabaline tineret
15 lei/cap/sezon de păşunat
c) pentru ovine adulte şi caprine
7 lei/cap/sezon de păşunat
d) pentru ovine, caprine, tineret şi sterpe
4 lei/cap/sezon de păşunat
(12) Taxa pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor se stabileşte la 2 lei pe
cap de animal pentru toate vârstele.
(13) Taxa pentru certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor se
stabileşte astfel:
a) pentru animale sub 2 ani
2 lei/cap de animal
b) pentru animale peste 2 ani
4 lei/cap de animal
XI. TAXE SPECIALE
(1) Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, se stabileşte
astfel:
a) tractoare neînmatriculate şi alte vehicule autopropulsate
30 lei/vehicul
b) vehicule cu tracţiune animală
15 lei/vehicul
Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine referenţilor cu atribuţii de
urmărire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta o cerere tip, conform modelului prevăzut
la lit.A din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conţinutul acesteia.
După prezentarea dovezii privind achitarea taxei de înregistrare, solicitantului i se va elibera
plăcuţele cu numărul de înregistrare împreună cu certificatul de înregistrare conform modelului
prevăzut la lit.B din prezentul capitol.
A. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării.
CERERE
pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării

Subsemnatul ________________________________________, domiciliat în ___________
________________________________________________ nr. ______, posesor al C.I. seria _____
nr. ______________, reprezentant al SC ______________________________________________,
cu sediul în _____________________________ str. ___________________________ nr. _______,
C.U.I. ____________________________, telefon _______________________________________,
solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:
1) copie după actul de proprietate al vehiculului;
2) copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la
registrul comerţului (persoană juridică);
3) copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare;
4) copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare;
5) 1 dosar plic
Data ______________

Semnătura,
(ştampila pentru persoane juridice)
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Nr.
crt.

LISTĂ
cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea
Tipul de vehicul
Serie motor/
Serie şi număr act
(marca-categoria)
serie şasiu
proprietate

Semnătura (ştampila)
B. Model certificat de înregistrare vehicule pentru care nu există obligaţia
înmatriculării

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI EREMITU

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
Nr. ______
Deţinător _______________________________
Adresa _________________________________
Tipul de vehicul __________________________
Serie motor/sasiu ________________________
Data inregistrarii _________________________
Poate circula in raza administrativ-teritoriala a comunei Eremitu

Primar,

(2) Taxa de salubritate se stabileşte după cum urmează:
a) pentru casele particulare în suma de 2 lei/persoană/lună dar nu mai mult de 8
lei/familie/lună.
b) pentru unităţile comerciale fără alimentație publică, și care nu comercializează mărfuri
alimentare, taxa de salubritate se stabilește la 5 lei/lună.
c) pentru magazine mixte și alte unități asemenea, care comercializează numai/și mărfuri
alimentare, după caz, taxa de salubritate se stabilește la 25 lei/lună.
d) pentru baruri, restaurante și alte unități comerciale cu alimentație publică taxa de
salubritate se stabileşte proportional cu capacitatea unității, după caz, conform tabelului de mai jos:
Nr. locuri la masă
Taxa lei/lună
între 0 – 40 locuri
25
între 41 – 100 locuri
40
între 101 – 150 locuri
50
peste 150 locuri
70
e) pentru hoteluri, moteluri și orice alte spații de cazare taxa de salubritate se stabileşte
proportional cu capacitatea unității, după caz, conform tabelului de mai jos:
Nr. locuri de cazare
Taxa lei/lună
între 0 – 40 locuri
10
între 41 – 100 locuri
20
între 101 – 150 locuri
30
peste 150 locuri
40
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f) taxa de salubritate nu se datorează de către persoanele sau unităţile care prezintă un
contract încheiat cu un operator autorizat conform legii.
g) aruncarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel în locuri nepermise constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100,00 la 1.000,00 lei. Constatarea şi sancţionarea
se va face de către primar sau împuternicitul acestuia.
(3) Taxa de pază se stabileşte după cum urmează:
a) Orice persoană între vârsta de 18 şi 69 ani datorează taxa de pază care se stabileşte la 1,5
lei/lună.
b) Pentru casele de vacanţă taxa de pază se stabileşte la 2,5 lei/lună.
c) Sunt scutiţi de la plata taxei de pază elevii şi studenţii, persoanele cu handicap grav cu
asistent personal, toatre persoanele de la vârsta de 70 ani.
d) taxa de pază nu se datorează de către persoanele care prezintă un contract încheiat cu un
operator autorizat conform legii.
(4) Taxele stabilite la alin.(2) şi (3) din prezentul capitol se vor achita la termenele stabilite pentru
impozitul pe clădiri, fără bonificaţie.

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
prevazute de Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
cu modificările şi completările ulterioare
LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
CAPITOLUL I.
Taxele pt. eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante,
Ministerul Justitiei Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si de notarii
publici,
precum si pt. alte servicii prestate de unele institutii publice,
1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte
autoritati publice, prcum 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 se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pt. care
se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pt. animale sub 2 ani
- pt. animale peste 2 ani
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de
animal, in bilete de proprietate:
- pt. animale sub 2 ani
- pt. animale peste 2 ani
4. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului
5. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
6. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila
intocmite de autoritatile straine
7. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila
8. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse
sau deteriorate

- lei -

2,00

X
2,00
2,00
X
2,00
4,00
13,00
2,00
2,00
2,00
2,00
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