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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STUDINA

H O T Ă R Â R EA NR 44

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Având în vedere:
- referatul intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Studina
- prevederile H.G. Nr. 1309/28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
assimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile incepând cu anul 2014,
- prevederile Legii nr. 571/2003 – privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotarare nr. 44 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal modificătă şi completată ulterior,
- prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 27, art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c, ale Legii nr. 215/2001 republicată cu modificările ulterioare;
- avizul comisiilor de specialitate.
,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STUDINA
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă nivelul impozitele și taxele locale incepând cu data de 01.01.2014, pe capitole
CAPITOLUL I
IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
Art.2. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la
valoarea impozabilă a clădirii prevăzută în tabelul urmator :
Impozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor
fizice
Art. 251 alin. (3)
Valoarea impozabilă– lei/m2 –
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
Tipul clădirii
canalizare, electrice şi
canalizare, electrice sau
încălzire(condiţii
încălzire
cumulative)
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A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale 935
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
254
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 159
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 ori din orice
95
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 75%din suma care s-ar
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri aplica clădirii
prevăzute la lit. A–D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la
50%din suma care s-ar
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, aplica clădirii
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D

555

159

143

63

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

50%din suma care s-ar
aplica clădirii

În cazul unei clădiri care are pereţi exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se
identifică în tabelul cuprins în tabel, valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a
acesteia, exprimate în mp. ,cu valoarea corespunzătoare, exprimată în lei/mp., din tabel
*) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe
conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.
**) Valoarea impozabilă a clădirii, 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;
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de mp., valoarea impozabilă a
acesteia determinată, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp. sau fracţiune din aceștia.
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 că acesta se consideră ca fiind cel în
care au fost terminate aceste ultime lucrări.
NOTĂ:
1. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată
clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie corespunzător din tabelul următor:
-rangul IV pentru satul Studina şi zona unde este amplasată cladirea : B-1,05 sau C-1,00
- rangul V satul Studinița și zona unde este amplasată clădirea : B 1,00 sau C-0,95
Art. 3. (1) Persoanele fizice care deţin în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri
majorat 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 clădire, în 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.
Nu intră sub incidenţa alin. 1 persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(2) Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă,
rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.
(3) Contribuabilii care intră sub incidenţa alin. 1 au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele
de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, precum şi
la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.
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Art. 4. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% aplicată la
valoarea de inventar a clădirii în cazul în care clădirile au fost reevaluate sau dobândite în ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinţă.
Art. 5. Cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii în cazul persoanelor juridice la care nu s-a
efectuat reevaluarea prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la:
a) 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
b) 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
Art. 6. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra
valorii din contract a clădirii şi se datorează de către locatar. În cazul contractelor de leasing financiar care se
reziliază, impozitul pe clădire este datorat de către locator începând cu data încheierii procesului verbal de predare
a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilirii
contractului de leasing. Impozitul se stabileşte pe baza valorii la care clădirea este înregistrată în contabilitatea
locatorului.
Art. 7. În cazul clădirii la care au fost efectuate lucrări de reconstituire, 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.
Art. 8. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate,
închiriate, date în administrare sau folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât
cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Art. 9. Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de
transport, organizaţiile care au ca unică activitate acordarea de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare,
reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru
alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
Art. 10. În cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se
reduce cu 15%.
Art. 11. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi până la 30 septembrie
inclusiv.
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 aceleiaşi unităţi
administrativ – teritoriale, suma de 50 de lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
Art. 12. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabilii
persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă bonificaţie de 10% iar pentru persoane
juridice se acorda bonificație de 5%..
CAPITOLUL II
IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
Art. 13. Pentru terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă a
terenului cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma prevăzută mai jos:
- 711 lei /ha zona B sau 534 lei/ha zona C – satul Studina- rangul localitatii IV
-534 lei/ha zona B sau 355 lei/ha zona C satul Studinița-rangul localitații V
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat la registrul agricol la
altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform tabelului
de mai jos numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarelecondiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate de la pct. a)
In caz contrar impozitul pe terenul situat în intravilanul localităţii, datorat de contribuabilii persoane juridice, se
calculează conform tabelului de mai sus (terenuri cu constructii)
Impozitul/ ax ape terenurile amplasate în intravilan– orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri
cu construcţii –
Art.258.alin (4)
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zona
Categoria de folosinta
Teren arabil
21
Pasune
19
Faneata
19
Vie
35
Livada
46
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
21
Teren cu ape
13
Drumuri si cai ferate
x
Teren neproductiv
x
Valoare impozabila a terenului se ajusteaza in functie de rangul localitatăţii care este mai jos:
- cu coeficientul de corectie 1,10 pentru satul Studina -rangul IV
- cu coeficientul de corectie 1,00 pentru satul Studinița -rangul V
Art. 14. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul urmator, aferent rangului IV şi zonei B pentru
comuna Studina la care se aplică coeficientul de corecţie de 1,00.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.

Zona
Categoria de folosinta
Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia
7.
celui prevazut la nr. crt. 7.1
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de
7.1.
protectie
8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole
8.1. Teren cu amenajari piscicole
9. Drumuri si cai ferate
10. Teren neproductiv

28
48
26
26
53
x
53
x
14
x
5
31
x
x

Art. 15. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe teren.
Art. 16. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia,
impozitul pe teren se datorează de către locatar.
În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază, impozitul pe teren este datorat de locator începând cu
data încheierii procesului verbal de predare a bunului sau a altor documente similare
care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.
Art. 17. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi până la 30 septembrie
inclusiv.
Impozitul anual pe teren, datorat 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.

4

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleaşi unităţi
administrativ – teritoriale, suma de 50 de lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
Art. 18. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice ,
până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă bonificaţie de 10% iar pentru persoane juridice bonificatia
este de 5%.
CAPITOLUL III
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 19. (1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează impozit anual stabilit
în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din
aceştia, conform tabelului urmator :
Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 263 alin. (2)1)
Nr.
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
crt.
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600
1.
8
cm3, inclusiv
2.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv
18
3
3
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm şi 2.600 cm inclusiv
72
4.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv
144
3
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
290
6.
Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12
7.
30
tone, inclusiv
8.
Tractoare înmatriculate
18
II. Vehicule înregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrică:
lei/200 cm3
3
1.1.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
2
3
1.2.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
4
2.
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
50 lei/an
(2) In cazul: - unui autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizata egală sau mai mare de 12 tone;
pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Pentru remorci, semiremorci şi rulote,
Pentru mijloacele de transport pe apă, impozitul se stabileste conform tabelulului următor:
Art. 263 alin. (4)2)Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare
de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I.

două axe
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Impozitul(lei/an)
Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de Alte sisteme
suspensie
de suspensie
pneumatică pentru axele
sau
motoare
echivalentele
recunoscute

1.
2.
3.
4.
5.
II.

III.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone

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
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
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

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

Art. 263 alin. (5)3)Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I.

II.

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
4.
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5.
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6.
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9.
Masa de cel puţin 28 tone
2 + 2 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 26 tone
3.
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4.
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5.
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6.
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
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Impozitul(lei/an)
Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de Alte sisteme
suspensie
de suspensie
pneumatică pentru axele
sau
motoare
echivalentele
recunoscute
0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

128
299
491
721
871
1429

299
491
721
871
1429
1984

7.
8.
9.
III.

IV.

V.

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone

2 + 3 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3.
Masa de cel puţin 40 tone
3 + 2 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3.
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4.
Masa de cel puţin 44 tone
3 + 3 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3.
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4.
Masa de cel puţin 44 tone

1984
1984
1984

3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

Art. 263 alin. (6)Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
Impozit– lei –
a) Până la o tonă, inclusiv
9
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone
34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
52
d) Peste 5 tone
64
(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul contractelor de leasing financiar care
se reziliază, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locator începând cu data încheierii procesului
verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractului de leasing.

Art. 20. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte, în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi pană la 30
septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe mijloace de transport, datorat 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.
În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 de lei se referă la
impozitul pe mijloace de transport cumulat al acestora.
Art. 21. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an de
către persoanele fizice până la data de 31 martie a anului respectiv se acordă bonificaţie de 10% iar pentru
personae juridice bonificatia este de 5%.
CAPITOLUL IV
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE
Art. 22. Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate sunt obligaţi să
încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului local o taxă de reclamă şi publicitate de 3% din valoarea
contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
Art. 23. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de
publicitate şi se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru luna curentă.
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Art. 24. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin inmultirea numărului de mp
sau fracțiune de mp a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma prevazuta in tabelul următor :
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
– lei/m2 sau fracţiune de m2 –
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
Art. 271 alin. (2)
activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

32 lei
23 lei

Art. 25. Persoanele care datorează această taxă sunt obligate să depună declaraţie fiscală la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la data amplasării, modificării
sau a demontării.
Art. 26. Taxa pentru afişajul în scopul 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 scopul de reclamă şi
publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, personae fizice şi juridice, de până la 50 lei
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
CAPITOLUL V
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 27. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau o altă activitate
distractivă în România are obligaţia de a plăti impozit pe spectacol prin aplicarea cotei
corespunzătoare asupra sumei încasate din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacole, prevăzută la art. 274 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, este de:
- 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentare film, spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
- 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice;
Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie
de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi de funcţionare, conform tabelului următor:
Impozitul pe spectacole
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
– lei/m2 –
Art. 275 alin. (2)
a) în cazul videotecilor
2 lei
b) în cazul discotecilor
3 lei
Impozitul pe spectacol se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc
spectacolul.
CAPITOL VI
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR
Art. 28. Pentru obținerea certificatelor,, avizelor, si autorizațiilor prevăzute la acest capitol taxa este cea prevăzută
în tabelul următor:
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Art. 267 alin. (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban
– lei –
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv
6
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv
7
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
9
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv
12
2
e) între 751 şi 1000 m , inclusiv
14
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f) peste 1000 m2

14 + 0,01 lei/m2, pentru
fiecare m2 care depăşeşte
1000 m2

(2). Taxa se va reduce cu 50% fiind zona rurala.
(3). Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca
lociunță sau anexă la locuință este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Art. 267 alin. (4)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

8 lei,
pentru fiecare m2 afectat
Art. 267 alin. (7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
8 lei,
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi
pentru fiecare m2 de
suprafaţă ocupată de
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
construcţie
Art. 267 alin. (11)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri 13 lei,
şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
pentru fiecare racord
telefonie şi televiziune prin cablu
Art. 267 alin. (12)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 15 lei,
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate
din cadrul consiliului judeţean
Art. 267 alin. (13)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi
9 lei,
adresă
Art. 268 alin. (1)Taxa pentru eliberarea unei
1. în mediul rural
15 lei,
autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi
economice
Art. 268 alin. (2)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
20 lei,
Art. 268 alin. (3)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 32 lei,
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
pentru fiecare m2 sau
fracţiune de m2
Art. 268 alin. (4)Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
80 lei,
Art. 268 alin. (5)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
300 lei,
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a acordului de functionare pentru persoanele
300 lei
autorizate ce desfasoara alte activitati decit cele de alimentatie publica
Taxa pentru eliberare acord si viza anuala pentru persoanele autorizate care desfasoara 100 lei
si alte activitati in afara de alimentatie publica
Art. 29. Se aproba taxele extrajudiciare de timbru conform tabelului următor:
Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
Nr. Extras din norma juridică
– lei –
crt.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei
şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici,
precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale,
de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în
exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de
1.
5
fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care
se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se
plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
2.
3.
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
X
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4.

8.
9.
10.
11.

animal:
– pentru animale sub 2 ani
– pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor,
pe cap de animal, în bilete de proprietate:
– pentru animale sub 2 ani
– pentru animale peste 2 ani

2
2
X
2
5

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi
15
sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
2
stare civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
2
civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
2
sustrase, distruse sau deteriorate

12.

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de
circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
x
remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la
60
3.500 kg inclusiv
1.
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare
145
de 3.500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
2.
9
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
3.
414
remorcilor
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
1.
15
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru
terenurile agricole şi forestiere
Art. 30. Se aprobă urmatoarele taxe speciale:
- taxa eliberare planuri parcelare intocmite de primărie - 100 lei
- taxa pentru eliberarea Referatului Oficial de Cadastru insotit de documentele cadastrale in vederea
intabularii100 lei/ha
- taxa vizare planuri de parcelare, altele decit cele intocmite de primarie 10 lei/ha.
- taxa eliberare schita cadastrala - 40 lei.
- taxa remasurare teren - 25 lei.
- taxa divort – 500 lei
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Art 31 . Taxa de pază este 30 lei pentru fiecare locuință,sunt scutiți de plata acestei taxe – membrii
SVSU,văduvele,veteranii de război și persoanele cu handicap.
Art. 32. Pentru persoanele juridice ce desfasoara activitate de comert pe raza comunei STUDINA, se aprobă o
taxa de piață de 5 lei/zi
- Pentru nerespectarea celor mentionate mai sus propunem sanctionarea cu amenda cuprinsa intre 500 si 1000
lei.
Art.33. Pentru inchirierea caminului cultural se aproba urmatoarele taxe:
- Sala mica a Caminului Cultural 200 lei ron ,sala mare 700 lei –in 24 de ore –pentru nunți și botezuri
Pentru înmormântări închirierea celor două săli ale Căminului Cultural este gratuită iar pentru alte parastase taxa
este de 200 de lei.
Inchirieri -masa din caminul cultural -10 lei/buc
-Scaun
-2,5 lei /buc
Orice distrugere prilejuita cu aceste ocazii va fi suportata de cel care a solicitat locatia respectivă.
Art. 34 Conform art.283, alin. (2) din Legea 571/2003 modificata si completata ulterior se aprobă taxa pentru
detinerea si utilizarea echipamentelor agricole şi utilajelor care folosesc infrastructura publica locala pe raza
localitatii.
-Autocositoare -30 lei anual
-Tih-30 lei
-Tractor U 650 –neinmatriculat=30 lei
-Tractor U 45 =15 lei
-Combina =300 lei
--motociclete ,motorete ,scutere -10 lei
Pentru utilajele tractate propunem suma de 10 lei/an, pentru:
plug, disc, semanatoare, combinator, remorca, cositoare, instalatie de erbicidat, cultivator, presa balotat,
prasitoare, maşină de administrat îngrăşăminte si alte utilaje tractate.
Se vor supune acestor taxe societatile juridice de pe raza comunei, precum si persoanele din alte localitati care
presteaza lucrari agricole pe raza comunei
Exceptie de la aceste taxe: tractoarele inscrise in circulatie si sunt in evidentele fiscale ale comunei Studina si cele
ai caror propietari sunt autorizati pentru lucrari agricole.
Art. 35. Plata taxelor prevăzute la art. 36 pentru utilaje şi echipamente tractate de acestea, se va efectua astfel
în 2 rate egale: 31 martie și 30 septembrie. Se voor percepe penalităţi de 2% pe lună de întârziere
Art. 36. a) Se aproba scutirea de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu si teren aferent acestuia, teren în
suprafaţă de până la 5, 00 ha , taxa mijloc de transport, taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor pentru:
- veteranii de razboi:
- vaduvele de razboi;
- vaduvele de veterani de razboi care nu s-au recasatorit;
b) Persoanele care beneficiază de scutirea de plata impozitului pe teren până la 5,00 ha, conform legii
nr.303/2007, vor depune cereri de scutire insotite de documentele doveditoare insoţite si de o declaratie pe propria
raspundere ca nu mai beneficiaza de scutiri de impozit pe teren si in alte localitati.
Art. 37. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu şi teren aferent acesteia:
- persoanele fizice prevazute de Decretul Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice;
- persoanele prevazute de Legea Recunostintei fata de eroii martiri si luptatori care au contribuit la Revolutia
din decembrie 1989.
Art. 38. Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate se
aproba scutirea de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu si terenul aferent acesteia, taxa mijlocului de
transport aferenta unui singur autoturism tip hicomat.
Scutirea de la plata impozitului mai sus mentionat se aplica unei persoane incepând cu prima zi a lunii
urmatoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
Art. 39. Se vor aplica amenzi contraventionale conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal- modificat si
actualizat după cum urmează :
Contraventia prevăzută la art. 294 alin.(2) lit.a) se sancționează cu amenda de la 70 lei la 279 lei; iar cele de la
lit. b) – d) cu amendă de la 279 lei – la 696 lei
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Incalcarea normelor tehnice privind tipărirea , inregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz a
abonamentelor si a biletelor de intrare la apectacole consituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325
lei la 1578 lei;
In cazul persoanelor juridice amenzile prevazute la alin. 1 si 2 la prezentul articol se vor majora cu 300%.
Constatarea contravenției si aplicarea sancțiunilor se fac de către primar și persoane imputernicite din cadrul
compartimentului financiar contabil.
Art. 40 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul financiar contabil, se va face publica prin
afisare si se va transmite:
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt
-Primarului comunei STUDINA
-Compartiment financiar contabil.

Data : 18.12.2013
Presedinte,
Cîrstina Eugen

Contrasemnează,
pentru legalitate
Secretar,
Stanciu Emilia
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