Consiliul local al orasului
Babadag

ANEXA NR. 1 la P.H.
CAPITOLUL I – IMPOZITUL PE CLADIRI

Impozite si taxe locale administrate de catre SERVICIU IMPOZITE SI TAXE LOCALE
TITLUL IX – Impozite si taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art. 457 alin.(2) din Legea nr. 227/2015
Tipul clădirii

0

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 adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă,în
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol,la demisol şi/sau la mansardă,utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A - D

Valoarea impozabilă
prevazuta de Legea 227/2015
Lei/mp
Cladire
Cladire
cu instalaţii
fără instalaţii
de apă,
de apă,
canalizare,
canalizare,
electrice şi
electrice sau
încălzire
încălzire
(condiţii
cumulative)

Valoarea impozabilă pentru anul
2015
Lei/mp
Cladire
Cladire
cu instalaţii
fără instalaţii
de apă,
de apă,
canalizare,
canalizare,
electrice şi
electrice sau
încălzire
încălzire
(condiţii
cumulative)

Valoarea impozabilă propusa
pentru anul 2016
Lei/mp
Cladire
Cladire
cu instalaţii
fără instalaţii
de apă,
de apă,
canalizare,
canalizare,
electrice şi
electrice sau
încălzire
încălzire
(condiţii
cumulative)

1

2

3

4

5

6

1000

600

935

555

1000

600

300

200

254

159

300

200

200

175

159

143

200

175

125

75

95

63

125

75

75% din
suma care sar aplica
clădirii
50% din
suma care sar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii
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Coeficientul de corectie pentru stabilirea impozitului pe cladiri pentru persoane fizice, prevazut la art. 457 alin.(6) (orasul Babadag este
localitate cu rangul III)
Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
III
A
2.30
B
2.20
C
2.10
D
2.00

CAPITOLUL II – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Impozitul*/Taxa**) pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii
Pentru orasul Babadag prin HCL nr. 2/ 28.01.2003 sunt patru zone fiscale A,B,C,D
Art. 465 alin.(2) din Legea nr. 227/2015
In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, precum si
terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400mp,
inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare
prevazuta in urmatorul tabel :
lei/ha
Zona
Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri
Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri
Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri
in
de localitati,
de localitati,
de localitati,
cadrul
prevazute de Legea 227/2015
aprobate pentru anul 2015
propuse pentru anul 2016
localitatii
A
5236-13090
6545
5236
B
3558-8894
4447
3558
C
1690-4226
2113
1690
D
984-2436
1230
984
Orasul Babadag are rangul III
*

2

Impozitul/Taxa* pe terenurile amplasate in intravilan
-Orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructiiPentru orasul Babadag prin HCL nr.2/ 28.01.2003 sunt patru zone fiscale A,B,C,D
In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu
constructii, pentru suprafata care depaseste 400mp, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata
in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta alin.(4) art. 465 din Legea nr. 227/2015, iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de
corectie 3,00 corespunzator orasului Babadag care este oras de rangul III.
lei/ha
Nr.
Zona
Nivelurile impozitului/taxei
Nivelurile impozitului/taxei
Nivelurile impozitului/taxei
crt
prevazute de Legea 227/2015
pentru anul 2015
propuse pentru anul 2016
-valori ce trebuie actualizate
-valori ce trebuie actualizate
-valori ce trebuie actualizate
cu coeficientul de corectie (cu 3)- cu coeficientul de corectie (cu3)- cu coeficientul de corectie (cu 3)Categoria
Zona A Zona Zona
Zona Zona A Zona Zona Zona
Zona
Zona Zona Zona
de folosinta
B
C
D
B
C
D
A
B
C
D
1
Teren arabil
28
21
19
15
28
21
19
15
28
21
19
15
2
Pasune
21
19
15
13
21
19
15
13
21
19
15
13
3
Faneata
21
19
15
13
21
19
15
13
21
19
15
13
4
Vie
46
35
28
19
46
35
28
19
46
35
28
19
5
Livada
53
46
35
28
53
46
35
28
53
46
35
28
6
Padure sau alt teren cu
28
21
19
15
28
21
19
15
28
21
19
15
Vegetatie forestiera
7
Teren cu ape
15
13
8
x
15
13
8
x
15
13
8
X
8
Drumuri si cai ferate
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
9
Teren neproductiv
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
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Impozitul/taxa*pe terenurile amplasate in extravilan
Pentru orasul Babadag sunt stabilite prin HCL nr.57/28.04.2006 patru zone fiscale A,B,C,D
Art.465 alin.(6) din Legea nr. 227/2015
lei/ha
Nr.
Zona
Nivelurile impozitului/taxei
Nivelurile impozitului/taxei
Nivelurile impozitului/taxei
Cr
prevazute de Legea 227/2015
pentru anul 2015
propuse pentru anul 2016
t
-valori ce trebuie actualizate
-valori ce trebuie actualizate
-valori ce trebuie actualizate
cu coeficientul de corectie cu coeficientul de corectie cu coeficientul de corectie Categoria
Zona Zona Zona Zona
de folosinta
A
B
C
D
1
Teren cu constructii
22-31
31
28
26
22
31
2
Teren arabil
42-50
50
48
45
42
46
3
Pasune
20-28
28
26
22
20
28
4
Faneata
20-28
28
26
22
20
28
5
Vie pe rod, alta decat cea
48-55
55
53
50
48
52
prevazuta la nr.crt. 5.1
5.1 Vie pana la intrarea pe rod
x
x
X
x
x
X
6
Livada pe rod, alta decat cea
48-56
56
53
50
48
52
prevazuta la nr. crt. 6.1
6.1 Livada pana la intrarea pe rod
x
x
X
x
x
X
7
Padure sau alt teren cu
8-16
16
14
12
8
16
vegetatie forestiera, exceptia
celui prevazut la nr.crt. 7.1
7.1 Padure in varsta de pana la 20
x
x
X
x
x
X
de ani si padure cu rol de
protectie
8
Teren cu apa, altul decat cel cu
1-6
6
5
2
1
5
amenajari piscicole
8.1 Teren cu amenajari piscicole
26-34
34
31
28
26
32
9
Drumuri si cai ferate
x
x
x
x
x
X
10 Teren neproductiv
x
x
x
x
x
X
Coeficientul de corectie pentru terenul extravilan este stabilit potrivit art. 457 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru
localitati de rangul III :
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CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin.(2) din Legea nr. 227/2015
Mijloace de transport cu tractiune mecanica
Nivelurile prevazute
Nivelurile de
de Legea 227/2015
impozitare
pentru anul 2015
Suma,in
Suma,in
lei,pt.fiecare
lei,pt.fiecare
grupa de 200 cm^3
grupa de 200 cm^3
sau fractiune din
sau fractiune din
aceasta
aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm^3 sau fracţiune din
x
x
aceasta)
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu
8
8
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm^3, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu
capacitatea
9
cilindrică de peste 1.600 cm^3
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^3 şi
18
18
2.000 cm^3 inclusiv
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 | şi
72
72
2.600 cm^3 inclusiv
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm^3 şi
144
144
3.000 cm^3 inclusiv
6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
290
290
cm^3
7.Autobuze, autocare, microbuze
24
24
8.Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa maximă
30
30
autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9.Tractoare înmatriculate
18
18
II. Vehicule înregistrate
x
x
1.Vehicule cu capacitate cilindrică
x
x
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800
2-4
4
cm^3
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800
4-6
6
cm^3
2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
50 - 150 lei/an
150 lei/an
5

Nivelurile de impozitare
propuse
pentru anul 2016
Suma,in lei,pt.fiecare
grupa de 200 cm^3
sau fractiune din aceasta

X
8
9
18
72
144
290
24
30
18
X
X
4
6
150 lei/an

Art. 470 alin.(5) din Legea nr. 227/2015
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
Alte sisteme de suspensie
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă
suspensie pneumatică sau
pentru axele motoare
echivalentele recunoscute
I. două axe
1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
0
133
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
133
367
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
367
517
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
517
1169
5. Masa de cel puţin 18 tone
517
1169
II. 3 axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
133
231
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
231
474
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
474
615
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
615
947
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
947
1472
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
947
1472
7. Masa de cel puţin 26 tone
947
1472
III. 4 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
615
623
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
623
973
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
973
1545
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
1545
2291
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
1545
2291
6. Masa de cel puţin 32 tone
1545
2291
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Art. 470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de12 tone
Impozitul (lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de Alte sisteme de suspensie pentru
suspensie
pneumatică
sau axele motoare
echivalentele recunoscute

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
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
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

7

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

794

960

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

960
1434
1434

1434
2283
2283

Art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa maxima autorizata

Nivelurile prevazute de
Legea nr. 227/2015
Impozitul (lei)
9
34
52
64

a) Până la o tonă, inclusiv
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Nivelurile de impozitare
pentru anul 2015
Impozitul (lei)
9
34
52
64

Nivelurile de impozitare
propuse pentru anul 2016
Impozitul (lei)
9
34
52
64

Art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015
Mijloace de transport pe apa
Mijlocul de transport pe apa

1.Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal
2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3.Bărci cu motor
4.Nave de sport şi agrement
5.Scutere de apă
6.Remorchere şi împingătoare:
a)până la 500 CP, inclusiv
b)peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c)peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
d)peste 4000 CP
7.Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până
la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

Nivelurile prevazute de
Legea nr. 227/2015
Impozitul (lei)
21

Nivelurile de impozitare
pentru anul 2015
Impozitul (lei)
21

Nivelurile de impozitare
propuse pentru anul 2016
Impozitul (lei)
21

56
210

210
x
559
909
1398
2237
182
x
182
280

56
210
1119
210
x
559
909
1398
2237
182
x
182
280

56
210
1119
210
X
559
909
1398
2237
182
X
182
280

490

490

490

Intre 0 şi 1119
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CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Art. 474 si 475 din Legea nr.227/2015
Art.(din Codul Fiscal)
Nivelurile prevazute Nivelurile stabilite Nivelurile propuse
de Legea 227/2015
pentru anul 2015
pentru anul 2016
In administrarea serviciului urbanism cu respectarea art.267 alin.(14) si alin.(15) si art.269 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Art. 474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a
autorizaţiilor
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m^2, inclusiv
5–6
6
6
b) între 151 şi 250 m^2, inclusiv
6–7
7
7
c) între 251 şi 500 m^2, inclusiv
7–9
9
9
d) între 501 şi 750 m^2, inclusiv
9 – 12
12
12
e) între 751 şi 1000 m^2, inclusiv
12 – 14
14
14
f) peste 1000 m^2
14 + 0,01 lei/m2,
14 + 0,01 lei/m2, 14 + 0,01 lei/m2,
pentru fiecare m2
pentru fiecare m2 pentru fiecare m2
care depăşeşte 1000
care depăşeşte
care
depăşeşte
m2
1000 m2
1000 m2
Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
Între 0 şi 15 lei,
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari
inclusiv
15 lei
15 lei
sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
Intre 0 şi 15 lei,
8 lei, inclusiv
15 lei, inclusiv
excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice,
inclusiv pentru
pentru fiecare
pentru fiecare m^2
exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, fiecare m^2 afectat
m^2 afectat
afectat
precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri
pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie
Art. 474 alin. (14) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
Intre 0 şi 8 lei,
8 lei, inclusiv,
8 lei, inclusiv,
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în
inclusiv, pentru
pentru fiecare
pentru fiecare m^2
spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor fiecare de construcţie m^2 de suprafaţă
de suprafaţă
de afişaj, a firmelor şi reclamelor
m2 de suprafaţă
ocupată de
ocupată de
ocupată
construcţie
construcţie
Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
Între 0 şi 13 lei,
13 lei, inclusiv,
13 lei, inclusiv,
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
inclusiv, pentru
pentru fiecare
pentru fiecare
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
fiecare
racord
racord
cablu
Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de
Între 0 şi 9 lei,
9 lei
9 lei
9

nomenclatură stradală şi adresă
In administrarea serviciului impozite si taxe locale prin control
comercial
Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de
functionare
Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor
din sectorul agricol
Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
-restaurant/bar cu suprafata de pana la 50 mp(de desfacere)inclusiv in
intervalul orar 8,00 – 22,00
-restaurant/bar cu suprafata de la 51 mp pana la 100 mp(de
desfacere)inclusiv in intervalul orar 8,00 – 22,00
-restaurant/bar cu suprafata de peste 101-500 mp(de desfacere) in
intervalul orar 8,00 – 22,00
- restaurant/bar cu suprafata de peste 500 mp(de desfacere) in
intervalul orar 8,00 – 22,00
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va fi majorata cu
Obtinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi de alimentatie
publica este reglementata prin regulamentul privind organizarea si
defăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de piaţă in Oraşul
Babadag.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi de
alimentatie publica nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost
suspendată sau anulată, după caz.
Taxa administrata de inspector control comercial.
In administrare fond funciar
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
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inclusiv"
Între 0 şi 20 lei,
inclusiv
Intre 0 si 80 lei,
inclusiv

20 lei

20 lei

80 lei

80 lei

Între 0 şi 4000 lei,
inclusiv

800 lei
800 lei
1.500 lei
1.500 lei
2.200 lei

Intre 4.000 – 8.000
lei

Între 0 şi 32 lei,
inclusiv, pentru
fiecare m^2 sau
fractiune de m^2

-

2.200 lei
4.000 lei

50 lei/ora care
depaseste orarul
8,00 – 22,00

50 lei/ora care
depaseste orarul
8,00 – 22,00

32 lei pentru
fiecare m^2 sau
fracţiune de m^2

32 lei pentru
fiecare m^2 sau
fracţiune de m^2

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Art. 477 alin.(2) din Legea nr.227/2015

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
a) în cazul unui afişaj situat în
locul în care persoana
derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj şi publicitate

Nivelurile prevazute de
Legea nr.227/2015
lei/m^2 sau fractiune de
m^2

Nivelurile aprobate
pentru anul 2015
lei/m^2 sau fractiune
de m^2

Nivelurile propuse
pentru anul 2016
lei/m^2 sau fractiune
de m^2

Intre 0 si 32, inclusiv
Intre 0 si 23, inclusiv

32
23

32
23

CAPITOLUL VIII – SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art.493
alin.(3)

Art.493
alin.(4)

Nivelurile aprobate pentru anul 2015
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu
amendă de la 279 lei la 696 de lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

Nivelurile propuse pentru anul 2016
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu
amendă de la 279 lei la 696 de lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi
a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art.493
alin.(5)

Nivelurile aprobate pentru anul 2015
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,
respectiv: - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la
lit. b) - d) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.
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Nivelurile propuse pentru anul 2016
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,
respectiv: - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la
lit. b) - d) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi
a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.

Incepand cu anul 2007 contraventiilor prevazute la art. 493 se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordin prefect si eliberare proces verbal de punere in posesie = 24 lei
III.Pentru anul 2016, nivelul taxelor extrajudiciare de timbrue este stabilit prin Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
IV.Pentru anul 2016, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare.

,

PRIMAR,

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

CARAMAN GEORGIAN

BOBOCEA OTILA

Intocmit,
Sef serviciu impozite si taxe locale,
Daniela Condrat
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Denumire taxa si precizari speciale

ANEXA NR. 2 la P.H.
TAXE SPECIALE SI ALTE TAXE LOCALE
Nivelul taxei aprobat Nivelul taxei propus
pentru anul 2015
pentru anul 2016

TAXE SPECIALE :
1.Taxa de inchiriere a salonului (lei/24 ore) : Plata taxei se face anticipat impreuna cu garantia de 600 lei pentru acoperirea eventualelor pagube
produse mobilierului. Garantia se restituie integral daca nu sunt pagube, sau se restituie proportional cu nivelul daunelor produse.Taxa in
administrarea responsabilului cu salonul de nunti.
a) nunta
3.000
3.000
b)botez
3.000
3.000
c)parastas
360
360
d)onomastica
840
840
e)alte actiuni
840
840
2.Taxa de acces si utilizare a salii de sport a orasului Babadag
SCUTIRI :
Unitatile scolare din raza administrativ-teritoriala a orasului Babadag sunt scutite de la
60 lei/ora
60 lei/ora
plata acestei taxe.Taxa in administrarea responsabilului cu sala de sport.
3. Taxa oficiere casatorii.Taxa in administrarea starii civile. Taxele se datorează de persoanele fizice. Taxele se achită anticipat, o dată cu
depunerea cererii de eliberare a documentelor,iar veniturile realizate vor fi utilizate pentru dotarea şi amenajarea compartimentului de specialitate
în ale cărui atribuţii intră eliberarea documentului solicitat, precum şi pentru achiziţionarea furniturilor de birou şi a tuturor materialelor şi
serviciilor necesare bunei funcţionări ale acestuia, precum şi pentru cursuri de perfecţionare pentru personal (curs, transport, cazare, diurnă)
a) cununie, de luni pana vineri
200
200
b) cununie, sambata, duminica precum si in zile de sarbatori legale
300
300
4. Taxa de concesionare locuri de veci
Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru asigurarea întreţinerii şi modernizării cimitirelor situate în orasul Babadag.
Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:
- veteranii de război;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.Raspunderea pentru intocmirea contractelor este a serviciului urbanism, incasarea
efectuandu-se prin serviciul impozite si taxe.Taxa in administrarea Serviciului Urbanism
Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferenţiat pe durata de concesionare, după cum urmează:
- pentru 7 ani
10lei/mp/an sau 210lei
10lei/mp/an sau 210lei
/3mp/7ani
/3mp/7ani
- pentru 25 ani
30lei/mp/an sau
30lei/mp/an sau
2.250lei/3mp/25 ani
2.250lei/3mp/25 ani
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5.Taxa întreţinere cimitire / loc de veci
1 leu/luna/pers.majora 1 leu/luna/pers.majora
Taxă întreţinere cimitire/loc de veci constituie venit cu destinatie specială şi este
fundamentată de necesitatea întreţinerii şi menţinerii curăţeniei în cimitirele din orasul
Babadag. Taxa întreţinere cimitire/loc de veci se utilizează pentru activitatea de întreţinere
şi curăţenie a cimitirelor din orasul Babadag.
Taxa este de 1 lei/persoana/luna
Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:
- veteranii de război;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
- copiii cu varsta de pana la 18 ani
Taxa in administrarea serviciului impozite si taxe locale
6.Taxa aviz construcţie funerară
20 lei
20 lei
Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor
de întreţinere .
Avizul de construcţie funerară va fi eliberat de către Serviciul urbanism .
Lucrările se vor efectua numai după obţinerea avizului de construire, în caz contrar se vor
aplica sancţiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.
Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:
- veteranii de război;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.Taxa in
administrarea Serviciului Urbanism.
7. Taxe in administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.
Taxele se datorează de persoanele fizice persoanele juridice, cabinete avocatura care solicită eliberarea actelor. Taxele se achită anticipat, o dată cu
depunerea cererii de eliberare a documentelor,iar veniturile realizate vor fi utilizate pentru dotarea şi amenajarea compartimentului de specialitate
în ale cărui atribuţii intră eliberarea documentului solicitat, precum şi pentru achiziţionarea furniturilor de birou şi a tuturor materialelor şi
serviciilor necesare bunei funcţionări ale acestuia, precum şi pentru cursuri de perfecţionare pentru personal (curs, transport, cazare, diurnă)
a)Taxa speciala comunicari de date cu caracter personal pentru care se percepe taxa de
50
50
informatie (PF,PJ, cabinete avocatura) - Perioada solutionarii 3 zile
b) Taxa speciala comunicari de date cu caracter personal pentru care se percepe taxa de
80
80
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informatie (PF,PJ, cabinete avocatura) - Perioada solutionarii – in ziua respectiva
c) Taxa speciala emiterea cartilor de identitate, a cartilor de alegator si a cartilor de
90
100
identitate provizorii – Perioada solutionarii 5 zile
d) Taxa speciala emiterea vizelor de resedinta – Perioada solutionarii 3 zile
50
50
e) Taxa speciala emiterea vizelor de resedinta – Perioada solutionarii - in ziua respectiva
80
80
f) Deplasarea la domiciliul persoanei, fotografierea, prelucrarea actelor si inmanarea
cartilor de identitate in urma procesarii(cu exceptia persoanelor netransportabile) –
350
350
Perioada solutionarii 5 zile
8.Taxa pentru folosirea domeniului public in scopul executarii serviciilor de transport persoane sau bunuri
Taxa este fundamentata de necesitatea mentinerii in stare de functionare a arterelor rutiere din Orasul Babadag si se aplica tuturor persoanelor
fizice si juridice care executa servicii de transport de persoane sau bunuri, precum si servicii de instruire practica a cursantilor in vederea obtinerii
permisului de conducere a autovehiculelor.Contravaloarea taxei poate fi achitata de catre solicitant atat in numerar, la casieria Serviciului Impozite
si Taxe Locale a orasului Babadag, cat si prin virament bancar in contul Primariei oras Babadag deschis la Trezoreria Babadag.
Taxa constituie venit cu destinatie speciala si se utilizeaza pentru reabilitarea, intretinerea si mentinerea tramei stradale din orasul Babadag.Taxa in
administrarea Serviciului Politie Locala.
a)Scoli de soferi
- pentru 3 luni
42 lei
42 lei
- pentru 6 luni
72 lei
72 lei
- pentru 1 an
120 lei
120 lei
b)Autobuze
- pentru 3 luni
102 lei
102 lei
- pentru 6 luni
192 lei
192 lei
- pentru 1 an
360 lei
360 lei
c)Microbuze
- pentru 3 luni
102 lei
102 lei
- pentru 6 luni
192 lei
192 lei
- pentru 1 an
360 lei
360 lei
d)Remorci
- pentru 3 luni
72 lei
72 lei
- pentru 6 luni
132 lei
132 lei
- pentru 1 an
240 lei
240 lei
e)Mijloace de transport marfa
- pentru 3 luni
72 lei
72 lei
- pentru 6 luni
132 lei
132 lei
- pentru 1 an
240 lei
240 lei
ALTE TAXE LOCALE :
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1. Taxa zilnica pentru vizitarea muzeelor,a caselor memoriale sau a monumentelor
1 leu/pers/zi
1 leu/pers/zi
istorice, de arhitectura si arhitectonice
2. Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate obtinerii de
13lei/zi.
13lei/zi.
venit
4.Taxa acces si utilizare a terenului de sport cu gazon sintetic.Taxa in administrarea responsabilului cu sala de sport.
1. Pentru tenis
50 lei/ora – ziua
50 lei/ora – ziua
100 lei/ora-nocturna
100 lei/ora-nocturna
2. Pentru fotbal si alte activitati sportive
60 lei/ora – ziua
60 lei/ora – ziua
100lei/ora-nocturna
100lei/ora-nocturna
5. Taxa divort (art. 486 alin.(4)
Taxa in administrarea starii civile.
SCUTIRI SI FACILITATI:
600
500
Primarul orasului poate acorda scutiri si facilitati, pe baza de cerere, ancheta sociala si
documente justificative.
Art. 486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 32 lei, inclusiv, pentru
32 lei pentru fiecare
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
fiecare m^2 sau
m^2 sau fracţiune de
fractiune de m^2
m^2
6.- În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform
Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare
transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac
obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând
cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.
7.Taxa pentru autorizarea scoaterii temporare a terenului din folosinta domeniului
20 lei/m/zi
20 lei/m/zi
public si/sau privat al Primariei pentru lucrari de construire, reconstruire,
bransamente, extinderi, reparatii si avarii
Aceasta taxa nu se datoreaza pentru:
- lacas de cult religios, recunoscut de lege, si anexele aferente;
-dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din transporturi care apartin
domeniului public al statului;
- lucrari de interes judetean sau local;
- institutii publice in calitate de beneficiare a lucrarilor;
- autostrazi si cai ferate concesionate;
Obligatiile executantilor:
- in termen de 15 zile de la finalizarea lucrarilor, antreprenorul, titularul dreptului de
executare a lucrarii, depune declaratia privind valoarea finala a lucrarilor executate pentru
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recalcularea taxei estimata la inceputul lucrarii;
Constitutie contraventie si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
- depunerea declaratiei peste termen ............. de la 50 la 200 lei;
- nedepunerea declaratiei de impunere .......... de la 200 la 500 lei.
Plata taxei se face anticipat datei de incepere a lucrarilor la valoarea de deviz iar
recalcularea taxei se face la terminarea lucrarilor in baza situatiilor de lucrari.
Autorizatia se elibereaza de biroul urbanism care urmarste existenta si respectarea
termenilor autorizatiei.
8.Taxa inchiriere sala sedinta din sediul primariei
100lei/ora
Tariful se reduce cu 50% pentru spatiul folosit de persoanele cu handicap sau invalizi de
razboi, asociatii sau organizatii cu scop caritabil si de aparare a drepturilor omului precum
si urmasii martirilor si ranitilor din decembrie 1989
9.Taxa inregistrare. Taxa in administrarea Serviciului Urbanism
X
a) mopede
40 lei
b) Vehicule cu tractiune animala
20 lei
c) Masini si utilaje autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere
100 lei
si tractoare care nu se supun inmatricularii
10. Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare a celor de la punctul 9
50 lei
11.Taxa de eliberare a placutelor cu numere de inregistrare al carei cuantum va fi
X
echivalent cu contravaloarea sumei de achizitionare a placutelor (in functie de numarul
acestora si dimensiunile lor).Taxa in administrarea Serviciului Urbanism.
12.Taxe prestari servicii
a) eliberarea documentelor de arhiva
15lei/document
b) xerografiere documente: - pentru 1 exemplar format A3
2
-pentru 1 exemplar format A4
1
c) eliberarea avizelor in regim de urgenta altele decat cele prevazute de art.267
alin(12) si alin(15) din Codul Fiscal, eliberarea adeverintelor de la registrul
agricol, urbanism
- in aceeasi zi cu depunerea cererii si documentatiei
40lei
- a doua zi
20lei
- a treia zi
15lei
- a patra zi
10lei
d)eliberarea in regim de urgenta a certificatelor fiscale(24h)
40lei
e) taxa prestari servicii cu utilaje
150 lei/ora de funct.
f)taxa urgenta eliberare documente stare civila in termen de 24 h
80 lei
13. Taxa acord program functionare si viza anuala a acestuia pentru operatorii
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100lei/ora

X
40 lei
20 lei
100 lei
50 lei
X

15lei/document
2
1

40lei
20lei
15lei
10lei
40lei
150 lei/ora de funct.
80 lei

economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii care nu se regăsesc în
codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN
5540), precum si codurile CAEN din categoria 38 pentru care se aplica prevederi specifice
pentru orar functionare intre orele 8,00 – 22,00.
Taxa acord program functionare si viza anuala a acestuia va fi majorata cu

250lei/an
-

Taxa acord program functionare este reglementata prin regulamentul privind organizarea si
defăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de piaţă in Oraşul Babadag.
Taxa pentru obtinerea acordului program functionare si viza anuala a acestuia nu se
restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz.
Taxa administrata de inspector control comercial.
14. Taxa pentru eliberarea avizului de comert stradal ambulant.Taxa administrata de inspector control comercial.
a)pana la 3 luni
250lei
b) pana 6 luni
350lei
c) pana la 1 an
400 lei
15. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi
temporare - pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi temporare pe domeniul
public sau privat al orasului Babadag sau al cetăţeanului.Taxa este reglementata prin
regulamentul privind organizarea si defăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de
piaţă in Oraşul Babadag.
Taxa administrata de inspector control comercial.
16. Taxa pentru eliberarea avizului pentru desfasurarea de activitati temporare in
locuri publice (trotuare, in fata magazinelor, parcari) de catre micii meseriasi si
50 lei/zi
producatori( martisoare, flori etc.)
16.Taxa de autorizare pentru desfasurarea , in orasul Babadag de activitati
economico productive,de turism si de agrement , desfasurate de catre operatorii
economici pe perimetrul Rezervatiei Biosferei « Delta Dunarii »
500lei/an
- persoane fizice
1.500lei/an
- persoane juridice
Documentele necesare a fi prezentate pentru eliberarea acesteia sunt propuse a
fi urmatoarele:
- cerere tip
- autorizatie de mediu emisa de Administratia Biosferei “Delta
Dunarii”
- licente profesionale
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20 lei/ora ce depaseste
orarul 8,00-22,00

250lei
350lei
400 lei

250 lei/an

50 lei/zi

500lei/an
1.500lei/an

-

actele de constituire ale societatii(certificat de inregistrare si
constatator)
- incadrarea in zona si releveul spatiului
- contract de concesiune, inchiriere sau proprietate
Plata taxei se va face integral pana la 31.03 a anului pentru care se elibereaza
autorizatia.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi de alimentatie publica
nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz.
Taxa administrata de inspector control comercial.
17. Taxa pentru eliberarea avizului de colectare deseuri industriale. Taxa este aplicata, urmarita de serviciul impozite si taxe prin control
comercial, care elibereaza avizul si urmareste in teren respectarea termenilor stabiliti prin acesta. Neplata taxei se sanctioneaza cu amenda intre
500 si 1.000 lei. Prelungirea avizului se face pana la 31.03 an curent fiscal. Taxa pentru eliberarea avizului de colectare deseuri industriale nu
se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz.
- deseuri metalice feroase
1.400lei/aviz/an
1.400lei/aviz/an
- deseuri feroase + neferoase
1.600 lei/aviz/an
1.600 lei/aviz/an
- deseuri nemetalice, cauciuc,hartie,textile si sticla
900 lei/aviz/an
900 lei/aviz/an
- deseuri electrice, electronice
2.000 lei/aviz/an
2.000 lei/aviz/an
-deseuri de zguri si slamuri silicomanganice
2.500 lei/aviz/an
2.500 lei/aviz/an
18. Taxa certificat de tipizare si viza anuala pentru fiecare unitate sau punct de lucru
de alimentatie publica, ca unitati independente, care se definesc pe tipuri de
alimentatie publica conform HG 843/1999 .
Plata taxei se face la casieria serviciul IT pana la 31.03 an fiscal,iar neplata taxei la termen
100 lei/an
100 lei/an
se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei. Taxa este aplicata, urmarita de serviciul
impozite si taxe prin control comercial. Taxa pentru certificat de tipizare si viza anuala
nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz.
Taxa administrata de inspector control comercial.
19.Taxa rezervare loc parcare pe domeniul public si privat al Consiliului local – se 80lei/an/mijl.transp.PF 80lei/an/mijl.transp.PF
datoreaza de persoanele fizice si juridice pentru fiecare autovehicul, in raport cu 150lei/an/mijl.transp.PJ 150lei/an/mijl.transp.PJ
durata (in luni/ an) a rezervarii pentru parcare autoturism, tractoare, remorci,
atelaje.
Rezidenţii locurilor de parcare sunt prioritari în folosirea acestora.
Taxa este administrata de Serviciul Urbanism, care va actualiza valorile si pentru
contractele deja incheiate.
20.Taxa pentru inregistrarea contractelor de arendare/acte aditionale
10lei/ctr.arenda/act
10lei/ctr.arenda/act
Taxa administrata de Registrul Agricol si Fond Funciar.
adit.
adit.
Taxe in administrarea politiei locale
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21. Taxa pentru parcarea curenta a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al orasului Babadag**)
Taxa se aplica prin eliberare de tichet la momentul achitarii,dupa cum urmeaza:
-pentru 1 zi toate tipurile de autovehicule
1 leu
-pentru 1 luna
a) autovehicule cu masa < 3,5 t
5 lei
b) autovehicule cu masa >3,5 t
10 lei
-pentru 1 an
a) autovehicule cu masa < 3,5 t
30 lei
b) autovehicule cu masa >3,5 t
60 lei
22.Taxa deblocare roti **)
50 lei
Taxa este fara debit si se va prezenta dovada platii inainte de efectuarea deblocarii.Pentru
aceasta taxa se aplica si amenda pentru crearea situatiei de blocare a rotilor.
100lei
Pentru amenda se aplica prevederile OG 2/2001 privind posibilitatea achitarii, pe loc sau in
termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data
comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.
23.Taxa pentru poluare fonica cu ocazia unor evenimente(nunti, botezuri etc)
200 lei/zi
24.Taxa pentru focuri de artificii
100 lei/foc
25.Taxa pentru folosirea spatiului panou publicitar ptr. anunturi
- pentru persoane fizice
3lei/zi
- pentru persoane juridice(AF; PF; PFA; IMM)
5lei/zi
- pentru persoane juridice(mari contribuabili)
50 lei/zi
Taxa se va achita anticipat.
Taxa administrata de Serviciul informatica

1 leu
5 lei
10 lei
30 lei
60 lei
50 lei
100lei

200 lei/zi
100 lei/foc
3lei/zi
5lei/zi
50 lei/zi

** ) Cele doua taxe prezentate la pct.21 si pct.22 vor functiona conform Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea curenta a
autovehiculelor pe domeniul public sau privat al orasului Babadag, anexa la raportul de specialitate nr. 294/21.01.2013.
Sumele incasate din cele doua taxe,respectiv „ taxa pentru parcarea curenta a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al orasului Babadag” si „
taxa deblocare roti” vor fi folosite conform raportului de specialitate nr. 294/21.01.2013.
Avizat pentru legalitate,
PRIMAR,
SECRETAR,
CARAMAN GEORGIAN

BOBOCEA OTILA

Intocmit,
Sef serviciu impozite si taxe locale,
Daniela Condrat
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ANEXA NR. 3 la P.H.

TAXE ACTIVITATI AUTOFINANTATE
PIATA, TARG, OBOR
Denumire taxa

Nivelul taxei pentru anul 2015

Nivelul taxei propus pentru anul
2016
Persoane fizice Persoane juridice

Persoane fizice Persoane juridice
1.Producatorii care inchiriaza tarabe pentru desfacerea legumelor, a fructelor si a produselor agroalimentare vor plati:
7lei/mp/zi
17lei/mp/zi
7lei/mp/zi
2.Taxe forfetare in pietele orasului Babadag
a) Lada mica, sac mic, cos mic:
1 lei/buc
4 lei/buc
1 lei/buc
b) Lada mare, sac mare, cos mare:
3 lei/buc
4 lei/buc
3 lei/buc
c) Legume, fructe vrac (varza, cartofi, struguri)
19lei/zi
29lei/zi
19lei/zi
d)Pepeni vrac:
5lei/100kg
5lei/100kg
5lei/100kg
e) Un bidon branza:
5 lei/buc
5 lei/buc
5 lei/buc
f) )O galeata branza:
3 lei/buc
3 lei/buc
3 lei/buc
g)Lapte
3 lei/zi
3 lei/zi
3 lei/zi
3. Pentru desfacerea de produse din lapte in spatiile amenajate se stabilesc urmatoarele taxe zilnice:
a) inchiriat cantar
6 lei/zi
6 lei/zi
6 lei/zi
b)inchiriat vitrine frigorifice,mese
6 lei/zi
6 lei/zi
6 lei/zi
4.Taxa folosinta loc depozitare taraba din fibra de sticla
1 lei/zi
1 lei/zi
1 lei/zi
5.Taxa de desfacere carne
6.Taxa camion marfa(cherestea, cartofi)

30lei/zi
20lei/zi

30lei/zi
20lei/zi

30lei/zi
20lei/zi

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

PRIMAR,
CARAMAN GEORGIAN

BOBOCEA OTILA

Intocmit,
Sef serviciu impozite si taxe locale,
Daniela Condrat
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17lei/mp/zi
4 lei/buc
4 lei/buc
29lei/zi
5lei/100kg
5 lei/buc
3 lei/buc
3 lei/zi
6 lei/zi
6 lei/zi
1 lei/zi
30lei/zi
20lei/zi

ANEXA NR. 4 la P.H.
ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE
Lista privind actele normative prin care au fost instituiteăimpoziteăşiătaxeălocaleăşiăHot rârileăConsiliuluiăLocalăală
OrasuluiăBabadagăcuăimpactăasupraăimpozitelorăşiătaxelorălocaleădinăăperioadaă2010-2014.
AN

TEMEI LEGAL
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LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004
ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005
LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006
LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.
56 din 20 ianuarie 2006
LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
HOT RÂREAăDEăGUVERN nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie
2006
ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie
2006
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru
amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005
LEGE nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005
LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005
LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005




















LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
HOTARARE nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004
ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
nr. 1.154 din 7 decembrie 2004
LEGE nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004
LEGEă nr.ă 85ă dină 5ă aprilieă 2006ă (*actualizat *)ă privindă proceduraă insolventeiă PUBLICATă ÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006
LEGEă nr.ă 82ă dină 24ă decembrieă 1991ă (*republicat *)ă aă contabilit iiă PUBLICATă ÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai
1999
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
HOTARARE nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul
fiscal 2007
Hot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă119ădină2010ăprivindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpeă
anul 2011 în orasul Babadag.
Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii
de razboi,
ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 04/10/2007 publicat în: monitorul oficial nr.
703/18.10.2007,
ORDONAN AăDEăURGEN ăAăGUVERNULUIănr.ă155/ă2007ăpentruămodificareaăalin.(4)ăşiă
(5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOT RÂREAă DEă GUVERNă nr.ă 956ă /ă 2009ă privind nivelurile pentru valorile impoyabile,
impoziteleășiătaxeleălocaleăşiăalteătaxeăasimilateăacestora,ăprecumăşiăamenzileăaplicabileăîncepândă
cu anul fiscal 2010.
ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUIă nr.ă 59/ă 2010ă pentruă modificareaă Legiiă
nr.571/2003 privind codul fiscal,
H.G. nr.1347 din 23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor impozitelor pe mijloacele de

transportăprev zuteălaăart.ă263ăalin.(4)ăsiă(5)ădinăLegeaănr.571/2003ăprivindăCodulăfiscal,ă
aplicabile în anul fiscal 2011.
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LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004
ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005

























LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006
LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
LEGEA nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.
56 din 20 ianuarie 2006
LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
HOT RÂREAăDEăGUVERN nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie
2006
ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie
2006
HOTARARE nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005
LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005
LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005
LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005
LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
HOTARARE nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004
ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
nr. 1.154 din 7 decembrie 2004
LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004
LEGEAănr.ă85ădină5ăaprilieă2006ă(*actualizat *)ăprivindăproceduraăinsolventeiăPUBLICATăÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006
LEGEAă nr.ă 82ă dină 24ă decembrieă 1991ă (*republicat *)ă aă contabilit iiă PUBLICATă ÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
LEGEA nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai
1999













HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
HOT RÂREAăDEăGUVERN nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007
Hot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă116ădină2011ăprivindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpeă
anul 2012 în orasul Babadag.
Hot râreaă Consiliuluiă Locală nr.ă 19ă dină 2012ă privindă modificareaă şiă completareaă H.C.L.ă nră
116/2011ăprivindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpeăanulă2007ăînăorasulăBabadag.
Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii
de razboi,
ORDONANTAă DEă URGEN ă nr.ă 106ă dină 04/10/2007ă publicată în:ă monitorulă oficială nr.ă
703/18.10.2007,
ORDONAN AăDEăURGEN ăAăGUVERNULUIănr.ă155/ă2007ăpentruămodificareaăalin.(4)ăşiă
(5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOT RÂREAă DEă GUVERNă nr.ă 956ă /ă 2009ă privindă nivelurileă pentruă valorileă impoyabile,ă
impoziteleăsiătaxeleălocaleăşiăalteătaxeăasimilateăacestora,ăprecumăşiăamenzile aplicabile începând
cu anul fiscal 2010.
ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUIă nr.ă 59/ă 2010ă pentruă modificareaă Legiiă
nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr.1347 din 23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor

impozitelor pe mijloacele de transportăprev zuteălaăart.ă263ăalin.(4)ăsiă(5)ădinăLegeaă
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011.
 ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUI nr.ă 30ă dină 31ă augustă 2011ă publicat ă înă
Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 627/02.09.2011, pentru modificarea si
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor
m suriăfinanciar-fiscale.
 ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUIă ă nr.ă 125ă dină 27ă decembrieă 2011ă
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003ă privindă Codulă fiscală publicat ă înă
MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
 Hot râreaă Consiliuluiă Locală nr.ă 91/27.12.2012ă privindă stabilireaă impoziteloră şiă taxeloră
locale pe anul 2013 în orasul Babadag.
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LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004
ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005
LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
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LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001


























LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
LEGEA nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.
56 din 20 ianuarie 2006
LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
HOT RÂREAăDEăGUVERN nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie
2006
ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie
2006
HOTARARE nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005
LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005
LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005
LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005
LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
HOTARARE nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004
ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
nr. 1.154 din 7 decembrie 2004
LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004
LEGEAănr.ă85ădină5ăaprilieă2006ă(*actualizat *)ăprivindăproceduraăinsolventeiăPUBLICATăÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006
LEGEAă nr.ă 82ă dină 24ă decembrieă 1991ă (*republicat *)ă aă contabilit iiă PUBLICATă ÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
LEGEA nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai
1999
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
HOT RÂREAăDEăGUVERN nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007























Hot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă116ădină2011ăprivindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpeă
anul 2012 în orasul Babadag.
Hot râreaă Consiliuluiă Locală nr.ă 19ă dină 2012ă privindă modificareaă şiă completareaă H.C.L.ă nră
116/2011ăprivindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpeăanulă2007ăînăorasulăBabadag.
Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii
de razboi,
ORDONANTAă DEă URGEN ă nr.ă 106ă dină 04/10/2007ă publicată în:ă monitorulă oficială nr.ă
703/18.10.2007,
ORDONAN AăDEăURGEN ăAăGUVERNULUIănr.ă155/ă2007ăpentruămodificareaăalin.(4)ăşiă
(5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOT RÂREAă DEă GUVERNă nr.ă 956ă /ă 2009ă privindă nivelurileă pentruă valorileă impoyabile,ă
impoziteleăsiătaxeleălocaleăşiăalteătaxeăasimilateăacestora,ăprecumăşiăamenzile aplicabile începând
cu anul fiscal 2010.
ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUIă nr.ă 59/ă 2010ă pentruă modificareaă Legiiă
nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr.1347 din 23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor

impozitelor pe mijloacele de transportă prev zuteă laă art.ă 263ă alin.(4)ă siă (5)ă dină Legeaă
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011.
ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUI nr.ă 30ă dină 31ă augustă 2011ă publicat ă înă
Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 627/02.09.2011, pentru modificarea si
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor
m suriăfinanciar-fiscale.
ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUIă ă nr.ă 125ă dină 27ă decembrieă 2011ă
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privindă Codulă fiscală publicat ă înă
MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
Hot râreaă Consiliuluiă Locală nr.ă 91/27.12.2012ă privindă stabilireaă impoziteloră şiă taxeloră
locale pe anul 2013 în orasul Babadag.
HOTARAREA DE GUVERN 1309 din 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile,ăimpoziteleăşiătaxeleălocaleăşiăalteătaxeăasimilateăacestora,ăprecumăsiăamenzileă
aplicabile incepand cu anul 2013 ;
ORDONANTA GUVERNULUI nr.1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale;
ORDONANTA GUVERNULUI NR.8 din 23 ianuarie 2013 pentruă modificareaă şiă
completareaă Legiiă nr.ă 571/2003ă privindă Codulă fiscală şiă reglementareaă unoră m suriă
financiar-fiscale;
Hotararea Consiliului Local nr.91/27.12.2012, privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2013 ;
Hotararea Consiliului Local nr. 1/ 31.01.2013, privind modificarea si completarea HCL
nr. 91/27.12.2013, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 ;
Hotararea Consiliului Local nr.97/30.08.2013, privind modificarea si completarea HCL
nr. 91/27.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 ; ;
Hotararea Consiliului Local nr.143/29.11.2013, privind revocarea partiala a HCL
nr.91/27.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 .
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HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004
ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005
LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006
LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
LEGEA nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.
56 din 20 ianuarie 2006
LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
HOT RÂREAăDEăGUVERN nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie
2006
ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie
2006
HOTARARE nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005
LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005
LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005
LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005
LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
HOTARARE nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004
ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
nr. 1.154 din 7 decembrie 2004
LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004
LEGEAănr.ă85ădină5ăaprilieă2006ă(*actualizat *)ăprivindăproceduraăinsolventeiăPUBLICATăÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006

























LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicat *)ă aă contabilit iiă PUBLICATă ÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
LEGEA nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai
1999
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
HOT RÂREAăDEăGUVERN nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007
Hot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă116ădină2011ăprivindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpeă
anul 2012 în orasul Babadag.
Hot râreaă Consiliuluiă Locală nr.ă 19ă dină 2012ă privindă modificareaă şiă completareaă H.C.L.ă nră
116/2011ăprivindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpeăanulă2007ăînăorasulăBabadag.
Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii
de razboi,
ORDONANTAă DEă URGEN ă nr.ă 106ă dină 04/10/2007ă publicată în:ă monitorul oficial nr.
703/18.10.2007,
ORDONAN AăDEăURGEN ăAăGUVERNULUIănr.ă155/ă2007ăpentruămodificareaăalin.(4)ăşiă
(5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOT RÂREAă DEă GUVERNă nr.ă 956ă /ă 2009ă privindă nivelurileă pentruă valorileă impoyabile,
impoziteleăsiătaxeleălocaleăşiăalteătaxeăasimilateăacestora,ăprecumăşiăamenzileăaplicabileăîncepândă
cu anul fiscal 2010.
ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUIă nr.ă 59/ă 2010ă pentruă modificareaă Legiiă
nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr.1347 din 23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor

impoziteloră peă mijloaceleă deă transportă prev zuteă laă art.ă 263ă alin.(4)ă siă (5)ă dină Legeaă
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011.
ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUI nr. 30 din 31ă augustă 2011ă publicat ă înă
Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 627/02.09.2011, pentru modificarea si
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor
m suriăfinanciar-fiscale.
ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUI nr. 125 din 27 decembrie 2011
pentruă modificareaă siă completareaă Legiiă nr.ă 571/2003ă privindă Codulă fiscală publicat ă înă
MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
Hot râreaă Consiliuluiă Locală nr.ă 91/27.12.2012ă privindă stabilireaă impoziteloră şiă taxelor
locale pe anul 2013 în orasul Babadag.
HOTARAREA DE GUVERN 1309 din 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile,ăimpoziteleăşiătaxeleălocaleăşiăalteătaxeăasimilateăacestora,ăprecumăsiăamenzileă
aplicabile incepand cu anul 2013 ;
ORDONANTA GUVERNULUI nr.1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale;
ORDONANTA GUVERNULUI NR.8 din 23 ianuarie 2013 pentruă modificareaă şiă
completareaă Legiiă nr.ă 571/2003ă privindă Codulă fiscală şiă reglementareaă unoră m suriă
financiar-fiscale;
Hotararea Consiliului Local nr.91/27.12.2012, privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2013 ;
Hotararea Consiliului Local nr. 1/ 31.01.2013, privind modificarea si completarea HCL
nr. 91/27.12.2013, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 ;

 Hotararea Consiliului Local nr.97/30.08.2013, privind modificarea si completarea HCL
nr. 91/27.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 ; ;
 Hotararea Consiliului Local nr.143/29.11.2013, privind revocarea partiala a HCL
nr.91/27.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 ;
 Hotararea Consiliului Local nr.148/20.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2014 ;
 Hotararea Consiliului Local nr.40/31.03.2014 privind modificarea si completarea HCL nr.
148/20.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 ;
 Hotararea Consiliului Local nr.57/25.04.2014 privind modificarea si completarea HCL nr.
148/20.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.


2015



















LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004
ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 26 septembrie 2005
LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006
LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
LEGEA nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.
56 din 20 ianuarie 2006
LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
HOT RÂREAăDEăGUVERN nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie
2006
ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie
2006
HOTARARE nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005
LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005
LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005






















LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT
ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005
LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
HOTARARE nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004
ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
nr. 1.154 din 7 decembrie 2004
LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004
LEGEAănr.ă85ădină5ăaprilieă2006ă(*actualizat *)ăprivindăproceduraăinsolventeiăPUBLICATăÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006
LEGEAă nr.ă 82ă dină 24ă decembrieă 1991ă (*republicat *)ă aă contabilit iiă PUBLICATă ÎN:ă
MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
LEGEA nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai
1999
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
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aplicabile in anul fiscal 2007
Hot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă116ădină2011ăprivindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpeă
anul 2012 în orasul Babadag.
Hot râreaă Consiliuluiă Locală nr.ă 19ă dină 2012ă privindă modificareaă şiă completareaă H.C.L.ă nră
116/2011ăprivindăstabilireaăimpozitelorăşiătaxelorălocaleăpeăanulă2007ăînăorasulăBabadag.
Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii
de razboi,
ORDONANTAă DEă URGEN ă nr.ă 106ă dină 04/10/2007ă publicată în:ă monitorulă oficială nr.ă
703/18.10.2007,
ORDONAN AăDEăURGEN ăAăGUVERNULUIănr.ă155/ă2007ăpentruămodificareaăalin.(4)ăşiă
(5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOT RÂREAă DEă GUVERNă nr.ă 956ă /ă 2009ă privindă nivelurileă pentruă valorileă impoyabile,ă
impoziteleăsiătaxeleălocaleăşiăalteătaxeăasimilateăacestora,ăprecumăşiăamenzileăaplicabileăîncepândă
cu anul fiscal 2010.
ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUIă nr.ă 59/ă 2010 pentru modificarea Legii
nr.571/2003 privind codul fiscal,
HOT RÂREAă DEă GUVERN nr.1347 din 23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor

impoziteloră peă mijloaceleă deă transportă prev zuteă laă art.ă 263ă alin.(4)ă siă (5)ă dină Legeaă
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011.
 ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUI nr.ă 30ă dină 31ă augustă 2011ă publicat ă înă
Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 627/02.09.2011, pentru modificarea si
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor
m suriăfinanciar-fiscale.

 ORDONAN Aă DEă URGEN ă Aă GUVERNULUIă ă nr.ă 125ă dină 27ă decembrieă 2011ă
pentruă modificareaă siă completareaă Legiiă nr.ă 571/2003ă privindă Codulă fiscală publicat ă înă
MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
 Hot râreaă Consiliuluiă Locală nr.ă 91/27.12.2012ă privindă stabilireaă impoziteloră şiă taxeloră
locale pe anul 2013 în orasul Babadag.
 HOTARAREA DE GUVERN 1309 din 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile,ăimpoziteleăşiătaxeleălocaleăşiăalteătaxeăasimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile incepand cu anul 2013 ;
 ORDONANTA GUVERNULUI nr.1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor
masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale;
 ORDONANTA GUVERNULUI NR.8 din 23 ianuarie 2013 pentruă modificareaă şiă
completareaă Legiiă nr.ă 571/2003ă privindă Codulă fiscală şiă reglementareaă unoră m suriă
financiar-fiscale;
 Hotararea Consiliului Local nr.91/27.12.2012, privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2013 ;
 Hotararea Consiliului Local nr. 1/ 31.01.2013, privind modificarea si completarea HCL
nr. 91/27.12.2013, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 ;
 Hotararea Consiliului Local nr.97/30.08.2013, privind modificarea si completarea HCL
nr. 91/27.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 ; ;
 Hotararea Consiliului Local nr.143/29.11.2013, privind revocarea partiala a HCL
nr.91/27.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 ;
 Hotararea Consiliului Local nr.148/20.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2014 ;
 Hotararea Consiliului Local nr.40/31.03.2014 privind modificarea si completarea HCL nr.
148/20.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 ;
 Hotararea Consiliului Local nr.57/25.04.2014 privind modificarea si completarea HCL nr.
148/20.12.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
 Hotararea Consiliului Local nr.140/19.12.2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2014 ;
 Hotararea Consiliului Local nr.88/30.06.2015 privind stabilirea taxelor incasate la nivelul
orasului Babadag, pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de
comercializare, incepand cu anul 2015.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

PRIMAR,
CARAMAN GEORGIAN

Intocmit,
Sef serviciu impozite si taxe locale,
Daniela Condrat

BOBOCEA OTILIA

JUDETUL TULCEA
U.A.T. ORAS BABADAG
NR.8792/08.10.2015

Nota de fundamentare
la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
fiscal 2016

Avand in vedere raportul privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2016 la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2016, inregistrata sub nr.8757/05.10.2015,
In temeiul :
 Prevederilor Titlului IX art. 489 alin. (1), alin. (2) si alin. (3),art. 495 lit. ”f”
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 Prevederile art. 178 alin.(2) şi alin.(3) din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
 Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Prevederile art. 27 si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale , cu modificarile si completarile ulterioare,
 Prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2) lit. “b”, alin.4, lit. “c”, alin. (9), art.45
alin.(2), lit. “c”, alin.(6), art.115 alin. (1) lit. ”b”, art.117 lit. “a” din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,cu modificarile
si completarile ulterioare,
Propun aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, in
forma prezentata de initiator, conform proiectului de hotarare si anexelor la
acestea.

PRIMAR,
CARAMAN GEORGIAN

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL BABADAG
PROIECT DE HOTARARE NR.___
Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016

Consiliul Local al Orasului Babadag, intrunit in sedinta ordinara din data de _____, prezenti
fiind un numar de____consilieri locali;
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 8757/05.10.2015, intocmit de d-na Condrat Daniela – Sef
Serviciu Impozite si taxe locale si nota de fundamentare a Primarului orasului Babadag, nr.
8792/08.10.2015;
In conformitate cu prevederile:
 Anuntul nr. 8824/09.10.2015, in vederea consultarii publice;
 TITLUL IX si art. 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 “privind finantele publice locale”, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 art.3 alin.(2), art.5 alin.(2), art.6 alin.(3), art.7, art.10 alin.(4), art.29, art.34, art.37, art.38, art.44,
art.78, art.79, art.80, art.81, art.82,m art.83 din Legea nr. 24/2000 “privind Normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative” republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. (b), alin. (4), lit. c), art. 45 alin. (2), lit.c), alin.(6), art.115
alin(1) lit.(b), art.117 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1: Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2016, dupa cum urmeaza:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Anexele 1 - 3 cuprinzând impozitele şi taxele locale
pentru anul 2016, parti integrante la prezenta hotarare;
b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile
rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0,1 %;
c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 1,3 % asupra valorii care poate fi:
-valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori
anului de referinta;
-valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului
de referinta;
-valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor
dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile
nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileste la 0,4
%;
e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile
nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu rezultă dintr-un raport de evaluare în cazul persoanelor fizice), se
stabileste la 2 %;
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În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se determină
prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art 457 din Legea
nr.227/2015, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458 din
Legea nr.227/2015.
f) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileste la 0,2 %;
g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileste la 1,3%;
h) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă pentru
clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi
din domeniul agricol), se stabileste la 0,4 %;
În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină
prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru
suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul
persoanelor juridice), se stabileste la 5%.
j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport hibride), se
stabileste la 50 %;
k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de
urbanism), se stabileste la 30 %;
l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileste la 0,5 %;
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileste la 1 %;
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei de
construire), se stabileste la 30 %;
o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileste la 0,1 %;
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în
altă autorizaţie de construire), se stabileste la 3%;
r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileste la 2 %;
s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate), se stabileste la 3%;
t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol 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), se stabileste la 2
%;
u)cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte
manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileste la 5 %.
Art.2: Bonificatia de 10 % pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale pentru anul
2016 se aplica persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru sumele ce depasesc 50 lei.
Art.3: Cotele aditionale la impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc dupa cum
urmeaza:
a)In cazul impozitului/taxei pe cladire datorat de contribuabilii, persoane fizice, pentru cladirile
nerezidentiale determinat in conditiile punctului 1 lit. c), din prezenta hotarare, se aplica cota aditionala de
50%;
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b)In cazul impozitului/taxei pe cladire datorat de contribuabilii, persoane juridice, pentru cladirile
nerezidentiale determinat in conditiile punctului 1 lit. g), din prezenta hotarare, se aplica cota aditionala de
50%;
c) In cazul impozitului pe mijloacele de transport datorat de contribuabilii, persoane fizice si juridice,
pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica calculat conform art. 470 alin. (2) se aplica cota
aditionala de 20%;
Art.4: Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, se majoreaza cu 50% si
va fi in cuantum de 750 lei.
Art.5: Se anuleaza creantele fiscale in suma de pana la 40 lei, aflate in sold la data de 31 decembrie
a anului 2015.
Art.6: Scutirile sau reducerile privind impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul
pe mijloacele de transport, se vor aproba in mod individual, pentru fiecare caz in parte, prin hotarare a
Consiliului Local al orasului Babadag, in baza dosarului cu documante justificative, la propunerea
compartimentului/compartimentelor de resort.
Art.7: Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi Hotararile
Consiliului Local al orasului Babadag cu impact asupra impozitelor si taxelor locale din perioada 20102015, este cuprinsa in anexa nr. 4 la prezenta.
Art.8: Incepand cu 01.01.2016, prevederile H.C.L. nr. 140/19.12.2014 privind aprobarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.9: Secretarul orasului Babadag va comunica prezenta hotarare - in copie – Institutiei Prefectului
judetul Tulcea, d-lui Primar; Serviciului Impozite si Taxe Locale, Control Comercial, Serviciului financiar
contabil, Resurse umane, Biroul Administratie Publica Locala, Fond funciar si Registru Agricol; Serviciul
de Asistenta Sociala, Sanatate; Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor;
Compartimentului Administratie Piata si se va proceda la afisare pentru aducere la cunostinta publica.

Adoptata astazi, ______ cu votul a_____ consilieri locali.

PRIMAR,

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,

CARAMAN GEORGIAN

BOBOCEA OTILA

SL/SL
1EX.

.
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JUDETUL TULCEA
U.A.T. ORAS BABADAG
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
NR. 8757/05.10.2015

APROB,
PRIMAR,
CARAMAN GEORGIAN

R A P O R T
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX « Impozitele si
taxele locale, art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin 4 lit. c din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala stabilirea si aprobarea impozitelor şi taxelor locale intra în competenta
consiliului local.
Primarul asigura publicarea corespunzatoare a oricarei hotarari in materie de impozite si taxe
locale adoptate de autoritatile deliberative.
Modificările aduse de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal impozitelor şi taxelor locale,
generate in principal de eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual în funcţie de natura
juridică a contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura juridică a
persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va face în funcţie de
destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială sau nerezidenţială (comercială) si intărirea autonomiei
locale, acordand autorităţilor locale posibilitatea să stabilească politica fiscală locală ţinând cont de
starea materiala a locuitorilor propriile necesităţi de proiectare bugetară.
De asemeni, s-au avut in vedere si prevederile art. 489 alin. (1) – alin. (8) privind stabilirea
cotelor aditionale la impozitele si taxele locale.
La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 s-au avut in vedere prevederile Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificarile aduse de actul normativ in stabilirea impozitelor si
taxelor locale, in principal la prevederile actuale de impozitare a terenului intravilan, starea materiala a
locuitorilor orasului Babadag, din care marea majoritate sunt persoane cu venituri echivalente cu
minimul pe economie sau chiar sub aceasta suma, dar si necesitatile bugetului local pentru sustinerea
investitiilor si a cheltuielilor curente pentru buna functionare a aparatului propriu.
Astfel, s-a incercat diminuarea pe cat posibil a impactului noilor prevederi privind impozitele si
taxele locale asupra populatiei orasului Babadag.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si prevederile Legii nr.544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare,
PROPUNEM:
1. Aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, după cum urmează:
a)nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Anexele 1 - 3 cuprinzând impozitele şi taxele
locale pentru anul 2016;
b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0,1 %;
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c)cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 1,3 % asupra valorii care poate fi:
-valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
-valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori
anului de referinta;
-valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor
dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
d)cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se
stabileste la 0,4 %;
e)cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu rezultă dintr-un raport de evaluare în cazul
persoanelor fizice), se stabileste la 2 %;
În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art
457 din Legea nr.227/2015, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
conform art. 458 din Legea nr.227/2015.
f)cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileste la 0,2 %;
g)cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileste la 1,3%;
h)cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă pentru
clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru
activităţi din domeniul agricol), se stabileste la 0,4 %;
În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul
calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
i)cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru
clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în
cazul persoanelor juridice), se stabileste la 5%.
j)cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport hibride),
se stabileste la 50 %;
k)cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului
de urbanism), se stabileste la 30 %;
l)cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileste la 0,5 %;
m)cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileste la 1 %;
n)cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei de
construire), se stabileste la 30 %;
o)cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileste la 0,1 %;
p)cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt
incluse în altă autorizaţie de construire), se stabileste la 3%;
r)cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileste la 2 %;
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s)cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate), se stabileste la 3%;
t)cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol
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), se
stabileste la 2 %;
u)cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte
manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileste la 5 %.
2.Stabilirea bonificatiei ce se poate acorda de catre autoritatile administratiei publice locale
pentru plata cu anticipatie a creantelor fiscale de natura impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren,
precum si a impozitului asupra mijloacelor de transport,de catre contribuabilii persoane fizice si
juridice pana la primul termen legal de plata, respectiv 31 martie inclusiv a anului fiscal 2014 se
stabileste de catre consiliul local pana la 10%.
Propunem in anul 2016 o bonificatie de 10% in cazul contribuabililor persoane fizice si
persoane juridice pentru sumele ce depasesc 50 lei fara a se modifica fata de anul precedent.
Bonificatia acordata la nivel maxim s-a mentinut la nivelul celei acordate in anul fiscal 2015, 2014,
2013, 2012, precum si in anii anteriori, dupa cum urmeaza;
- Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte
pentru contribuabilii persoane fizice si juridice în cazul impozitului pe cladiri la 10 %.
- Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte
pentru contribuabilii persoane fizice si juridice în cazul impozitului pe teren la 10 % .
- Bonificatia prevazuta la art.472 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte
pentru contribuabilii persoane fizice si juridice în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.
3. (1) Cotele aditionale prevazute la art. 489 alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
se stabilesc dupa cum urmeaza:
a)In cazul impozitului/taxei pe cladire datorat de contribuabilii, persoane fizice, pentru cladirile
nerezidentiale determinat in conditiile punctului 1 lit. c), din prezenta hotarare, se aplica cota aditionala
de 50%;
b)In cazul impozitului/taxei pe cladire datorat de contribuabilii, persoane juridice, pentru
cladirile nerezidentiale determinat in conditiile punctului 1 lit. g), din prezenta hotarare, se aplica cota
aditionala de 50%;
c) In cazul impozitului pe mijloacele de transport datorat de contribuabilii, persoane fizice si
juridice, pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica calculat conform art. 470 alin. (2) se aplica
cota aditionala de 20%;
(2)Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, prevazuta la art.486
alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se majoreaza cu 50%.
4.In conformitate cu prevederile art. 178 alin.(2) si alin.(3) din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, creantele fiscale restante aflate
in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului
creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori. Aceasta prevedere se pastreaza si in Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, la art. 266 alin. (5) si alin. (6) care va intra in vigoare
incepand cu 01.01.2016.
In cazul creantelor fiscale datorate bugetelor locale, suma de 40 lei reprezinta limita maxima
pana la care autoritatile deliberative pot aproba, prin hotarare, plafonul creantelor fiscale ce pot fi
anulate.
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Propunem in anul 2016 anularea creantelor fiscale in suma de 40 lei. Acelasi nivel de anulare
s-a mentinut la nivelul anilor 2015, 2014, 2013, precum si in anii anteriori.
5.Pentru scutirile pentru care consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea
conform art.456 alin.(2) privind impozitul/taxa pe cladiri, art. 464 alin. (2) privind impozitul/taxa pe
teren, art. 469 alin. (2) privind impozitul pe mijloacele de transport vom prezenta, pe baza
documentelor justificative depuse de contribuabili, documentatia consiliului local pentru a fi aprobata
individual.

Avizat juridic,

Intocmit,
Sef serviciu impozite si taxe locale,
Daniela Condrat
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