JUDETULARGES
COMUNA BASCOV
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR. 150
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
ale com. Bascov pentru anul fiscal 2016

Consiliul Local al Comunei Bascov, Judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din
data de 10.11.2015;
Avand in vedere:
- Expunerea de motiveprezentata de primarul com.Bascov;

-

Raportul nr. 19394/04.11.2015, prezentat
de
compartimentul
impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului /
i
- Raportul nr. 19395/04.11.2015, prezentat
de
compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului /
- Raportul nr. 19396/04.11.2015, prezentat
de
compartimentul
urbanism, amenajarea teritoriului si cadastrw
- Raportul
nr. 19397/04.11.2015,
depus
de
viceprimarul
com.Bascov,
• Raportul nr. 19398/04.11.2015, prezentat de casierul Primariei
Bascov /
Raportul nr.19399/04.11.2015, prezentat
de compartimentul
stare civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului /
- Avizele
Bascov;

favorabile

ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
i

Vazand prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legii
nr.207/2015-Codul de procedura fiscal, ale Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile-ulterioare
,precum si ale Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare,',
Luand in considerare prevederile art.20, alin(l) lit.b) din 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare',
Avand in vedere prevederile art.36 alin (4) lit "c" din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,'
In
temeiul
art.45 alin(l)
din Legea
nr.215/2001 privind
administratia publica locala,republicata ,cu modificarile si completarile
ulterioare^
i
HOTARASTE:

Imvozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2016. se siaJiJl^pifM^
cum urmeaza
'•
CAP.IIMPOZITUL

PE CLADIRI

"

SI TAXA PE CLADIRI

ART.l. lit.a. Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate
in proprietatea persoanelor Gzice.
(1)Pentru
cladirile rezidentiale
si cladirile-anexa,
aflate in
proprietatea persoanelor fizice , impozitul pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozitare de 0,1% asupra valorii impozabile a
cladirii.
(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin
inmultirea suprafetei
construite desfasurate a acesteia, exprimata in
metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare exprimata in
lei/mp, identificata in ANEXA NR.l.
(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina
prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate
in metri patrati cu valoarea impozabila corespunzatoare, din ANEXA
NR. 1 exprima ta in lei /mp.
(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina
prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor
cladirii,
inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptind
suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele
scarilor si teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul
localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii
determinate conform alin. 3 cu coeficientul de corectie prevazut la anexa
nr.l.
(6) In cazufunui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult
de 3 niveluri si 8 apartamente , coeficientul de corectie prevazut la alin. 5
se reduce cu 0,10.
(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii
prevederilor alin. (l)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia,
dupa cum urmeaza!
a) cu 50 %,pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de
ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta,'
b) cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50
de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta.
c) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30
de ani si 50 ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

(8).In cazul cladirii la care au fost executate lucrari\(M,i^
majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actuali^S%L
ca acesta se considera ca fiind eel in care a fost efectuata ^'''if0i^ti^^^.-.
terminarea lucrarilor.Anul terminarii se actualize aza in conditiiWi^^^tdr^",
la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu eel
putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor.
ART.l. lit.h. Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate
in proprietatea persoanelor Gzice.
(l) Pentru
cladirile nerezidentiale
aflate in
proprietatea
persoanelor fizice , impozitul pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozitare de 0,2 % asupra valorii care
poate fi
'•
a. valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un
evaluator autorizat in ultimii 5 ani anterioari anului de referinta /
b. valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirolor noi,
construite in ultimii 5 ani anteriori anului de refernta,'
c. valoarea cladirilor care resulta din actul prin care se transfera
dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta!
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri
se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4%> asupra valorii impozabile a
cladirii.
(3) In cazul in care valoarea cladirii un poate fi calculata conform
prevederilor alin.l, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2%
asupra valorii impozabile prevazute in anexa nr.l.
ART.l. lite. Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta
aflate in proprietatea persoanelor fizice.
(1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea
persoanelor fizice , impozitul
se calculeaza prin insumarea
impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential
prevazut la art.l.lit.a cu impozitul determinat pentru suprafata
folosita in scop nerezidentialconform art. 1 lit.b
(2)In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu
fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate, impozitul se
calculeaza conform art.l.lit.a.
(3) Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop
nerezidentiale un pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele
reguli'
a)in cazul in care la adresa cladirii este intregistrat un
domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica,
impozitul se calculeaza conform art. l.lit.a.

b) in cazul in care la adresa cladirii este intregistra'f: uB
domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate ecdnomid^l 10" I
cheltuielile cu unitatile sunt inregistrate in sarcina persoane;, eary
desfasoara activitatea economica , impozitul pe cladiri se calculeaza
conform art. 1 lit. b.
ART.2. Calculul
impozitul / taxei pe cladirile detinute de
persoanele juridice,
(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute
de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea cotei de 0,2 % asupra valorii impozabile a cladirii
(2) Pentru
cladirile nerezidentiale
aflate in proprietatea
sau
detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3 % asupra valorii impozabile
a cladirii.
(3) Pentru
cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea
sau
detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din
domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorarii impozabile a cladirii
(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea sau
detinute de persoanele juridice, impozitul se determina prin
insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop
rezidentialconform art.2.alin.2sau art.2,alin .3.
ART. 3. Plata impozitului/taxei pe cladiri
(1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale,
pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat
pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31
martie inclusiv a anului respectiv, se acorda o bonificatie de
(3) Impozitul pe cladiri , datorat aceluiasi buget local de catre
contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral
pana la primul termen de plata.
(4) In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai
multe
cladiri
amplasate
pe raza aceleiasi
unitati
adminstrativteritoriale
, prevederile alin. 2 si 3 se refer a la
impozitul cum ula t.
(5) Taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a
contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosinta.
/UiT. 4.Scutiri de la plata impozitului/taxei pe cladiri

(ij In afara celor prevazute prin lege -art.456 alin.l- Comihu] 3
local Bascov acorda scutiri si pentru prevedtrih ^ittpApB^
ahn.2
^
(2) Scutirea de la plata impozitului/taxei , stabilita la afr.'456
alin.2, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmator celui in care persoana
depune documentele
justificative.
(3) Imozitul pe cladirile aflate in proprietatea
fizice si juridice
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu
caracter sezonier, pe o durata de eel mult 6 luni in cursul
unui an calendaristic, se reduce cu 50%.Reducerea se aplica
in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita acesta
conditio.
CAP.II IMPOZITUL

PE TEREN SI TAXA PE

TEREN

ART. 5. Calculul impozitului /taxei pe teren
{lJ Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata
terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si
categoria de folosinta a terenului.
(2) 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
categoric de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in
suprafata de pana la 400 mp , inclusiv, impozitul/taxa pe teren
se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in
hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in Anexa nr.2.
(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in
registrul
agricol la alta categoric de folosinta decat cea de
terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste 400 mp,
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei
terenului, exprimata in hectare,cu suma
corespunzatoare
prevazuta in Anexa nr.3, iar acest rezultat se inmulteste cu
coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in Anexa nr.4.
(4) Ca exceptie
de la prevederile
alin.2 si 3, in cazul
contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in
intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categoric de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe
teren se calculeaza conform Anexeinr.5 numai daca indeplinesc,
cumulativ, urmatoarele conditii '
a)au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura /
b)au inregistrate
in evidenta contabila, pentru anul fiscal
respectiv, venituri si cheltuieh din desfasurarea obiectului de
activitate prevazut la lit.a.

AM - ]
cazuJ unui teren amplasat in extravilan, impoz'ity^l/taxa pe'
teren se stabileste prin inmultuirea
suprafetei, %m'onimii,,
exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare pf0a:mta
in
Anexa nr.5 inmultita cu coeficientul de corectie prbi^.zutjla"
Anexa nr. 2.
(6) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si
terenurile , a titularilor dreptului de proprietate
asupra
acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face
numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub
semnatura proprie a captului de gospodarie sau, in lipsa
acestuia, a unui membru major algospodariei.
ART. 6. Plata impozitului si a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale,
pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat
pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31
martie inclusiv a anului respectiv, se acorda o bonificatie de
10%.
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre
contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
(4) In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai
multe
terenuri
amplasate
pe
raza
aceleiasi
unitati
adminstrativteritoriale
, prevederile alin.2 si 3 se refer a la
impozitul pe teren cumulat.
(5) Taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a
contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosinta.
ART. 7. Scutiri de la plata impozitului si a taxei pe teren
(1) In afara celor prevazute prin lege -art.464 alin.l, Consiliul
local Bascov acorda scutiri si pentru prevederile art.464 alin.2.
(2) Scutirea de la plata impozitului/taxei , stabilita la art.464
alin.2, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator
celui in care persoana depune documentele justificative.
(3) Imozitul pe terenurile aflate in proprietatea fizice si juridice
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu
caracter sezonier, pe o durata de eel mult 6 luni in cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 50%.Reducerea se aplica in anul fiscal
urmator celui in care este indeplinita acesta conditio.
(5^/72

CAP.IIL IMPOZITUL
PE MIJLOACELE
DE TRANSPORT
ART. 8. (l)Impozitul pe mijloacelor de transport se calculeaza in
functie de tipul mijlocului de transport.

(2)In cazul oricaruia dintre urmatoarele
autovehicule,-impozituhii
pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilnidricai
a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fra'c^iXme- djjsrj^/
acesta cu suma corespunzatoare din Anexa nr.6.
^'iiiivty^'
(3) In cazul mijloacelor de transoprt hihride, impozitul se reduce cu
(4) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de
50% din impozitul pentru motocicletele respective.
(5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cum asa total
autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzatoare din Anexa nr. 7.
(6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat
sau tren rutier, de transport de marfa cum asa totala maxima autorizata
egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este
egal cu suma corespunzatoare din Anexa nr.8.
(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face
parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la Anexa nr.8, taxa
asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din
Anexa nr. 9.
(8) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de
transport este egal cu suma corespunzatoare din Anexa nr. 10.
. ART.9. Plata impozitului pentru mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual, in doua rate
egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport,
datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31
martie inclusiv a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local
de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.In cazul in
care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport,
pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati
administrativteritoriale,
suma de 50 lei se refera la impozitul
pe
mijlocul de transport cumulat al acestora.
ART. 10. Scutiri de la plata impozitului pentru mijloacele de transport
(1) In afara celor prevazute prin lege -art.469 alin.l, Consiliul local
Bascov acorda reducere cu 50%pentru cele prevazute la art. 469 alin.2.
(2) Reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita la art. 469 alin.2, se
aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care
persoana depune documentele justificative.
CAP.rV. TAXA PENTRU
ELIBERAREA
AVIZELOR S I A
AUTORIZATIILOR

CERTIFICATELOR,

ART.l 1. Taxa pentru eliberarea
certificatelor
de urhani$mfl\
autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism p^j^tru -^on^"^
rurala este egala cu 50% din taxa stabilita in Anexa nr.ll.
"--ili}^^
(2) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egala cu
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
a utorizatiei initiale.
(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia
de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean va fi de
15 lei
(4) . Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o
cladire rezidentiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructii
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte
constructii decat cele mentionate la alin. 4 este egala cu 1% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea
instalatiilor aferente.
(6) Pentru taxele prevazute la alin. 4 si 5 stabilite pe baza valorii
autorizate a lucrarilor de constructie se aplica urmatoarele reguli '•
ajtaxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constrctie
declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de
emiterea avizului;
b)pentru taxa prevazuta la alin.4 valoarea reala a lucrarilor de
constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a
cladirii stabilita conform art. 1 lit.a.
c)in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor
de
constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira
autorizatia respectiva, prsoana care a obtinut autorizatia trebuie sa
depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la
compartimentul urbanism.
djpana in cea de-a 15-a zjinclusiv, de la data la care se depune
situatia
finala privind
valoarea lucrarilor de
constructii,
compartimentul urbanism are obligatia de a stabili taxa datorata
pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie /
e) pana in cea de-a 15-a zi,inclusiv, de la data la care
compartimentul urbanism a comunicat valoarea stabilita pentru
taxa,trebuie platita orice diferenta de taxa datorata de catre
persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de taxa care
trebuie rambursata de autoritatea adimistratiei publice locale /
(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei
initiale.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare , totala
»ku
partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila
stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferente ^pkrPli
desfiinta te.
"^-^nvL
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de forjare sau excavari necesare
lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii
studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de
gaza, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de
prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de
metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de
foraje si excavari cu o valoare de 15lei.
do) In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare si
prospectare, contribuabilii au obligatia sa declare suprafata efectiv
afectata de foraje sau excavari, iar in cazul in care aceasta difera de cea
pentru care a fost emisa anterior o autorizatie , taxa aferenta se
regularizeaza astfel incat sa reflecte suprafata efectiv afectata.
(11) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de
organizare de santier, in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt
incluse in alta autorizatie de construire este egala cu 3% din valoarea
autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de
corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea
autorizata a lucrarilor de constructie.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri,
containere, tonete, cabine, spatii de expunere , corpuri si panouri de
afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice este de 8 lei
pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie.
(14).Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri
si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie
electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare
racord.
(15). Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si
adresa este de 9,0 lei.
ART12.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor
activitati
(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sa nit are de functionare este
de201eL
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol sunt de 60 lei
(3)Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561Restaurante, 563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si
932-Alte activitati recreative si distractive potrivit
-CAEN;

actualizata
prin Ordinul presedintelui Institutului National d^.
Statistica
nr.337/2007 privind actualizarea -CAEN,
datoreazai
bugetului local al comunei Bascov o taxa pentru eliberarea/vizarea
anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de aliment^^trfipublica, in functie de suprafata aferenta activitatilor
respective^
a) 1000 lei pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv,'
b) 4000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m2, inclusiv;
(4) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in
cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege , se
emite de catre primarul in a carei raza de competenta se afia amplasata
unitatea sau standul de comercializare.
ART. 13 .Scutiri de la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor,
avizelor si a autorizatiilor
(l)In
afara celor prevazute prin lege -art.476 alin.l, Consiliul
local Bascov acorda scutiri si pentru prevederile art.476 alin.2
CAP.V. TAXA PENTRU FOLOSIREA
RECLAMA S I PUBLICITATE

MIJLOACELOR

DE

ART. 14. Taxe pentru serviciile de reclama si publicitate
(1) Orice persoana care beneficiaza de serviciil de reclama si
publicitate in com. Bascov, in baza unui contract sau a unui alt
fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata
taxei, prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de
reclama si publicitate realizate prin mijloacele de infor mare in
masa scrise si audiovizuale.
(2) Publicitate a realizata prin mijloacele de infer mare in masa scrise
si audiovizuale , in sensul prezentului articol, corespunde
activitatilor
agentilor de publicitate potrivit -CAEN;
cu
modificarile ulterioare, respectiv publicitate a realizata prin ziare
si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si internet.
(3) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se plateste la
bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in raza careia persoana
presteaza serviciile de reclama si publicitate.
(4) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se calculeaza
prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si
publicitate.
(5) Cota taxei se stabileste de consiliul local si este de 3%
(6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprind orice plata
obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si
publicitate, cu exceptia taxei pentru valoarea adaugata.
(7) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se varsa la
bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a

intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama sipublicitate.
^ ^"^s
ART. 15. Taxa pentru afisaj in scov de reclama si publicitate^i^^F5v
(1) Orice persoana care utilize aza un panou, un afisaj sau MkiMit^ta
de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub
incident a art. 14 , datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul
articol catre bugetul local al autoritatii adminstratiei publice locala in
raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj
respectiva.
(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de recalama si publicitate se
calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a
fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau
publicitate cu suma stabilita de consiliul local astfel (fractiunea de metru
se rotunjeste la metru)-'
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitatea economica suma este de 32 lei,'
b) in cazul oricarui altuipanou, afisaj sau oricarei altei structuri de
afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de 23 lei ;
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
se
recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din
luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama
si publicitate.
4)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plateste
anual , in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30
septembrie
inclusiv. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili
persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste
integral pana la primul termen de plata.
(5) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama
si publicitate sunt obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de
zile de la data de la data amplasarii structurii de afisaj.
ART.16. Scutiri de la plata taxei pentru serviciile de reclama si
publicitate
Sunt cele prevazute la art. 479 din Legea nr.227/2015
CAP. VI. IMPOZITUL

PE

SPECTACOLE

ART. 17 REGULI
GENERALE
(1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica , o
competitie sportiva sau alta activitate distractiva in com. Bascov are
obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in
continuare impozitul pe spectacole.

(2) Impozitul pe spectacole se stabileste la bugetul local al unitatii
administrativ teritoriale in raza careia are loc manifestarea
artistica
competitia sportiva sau alta activitate distractiva.
^

_ M
ART. 18. CALCULUL

IMPOZITULUI

(1)Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a
abonamen telor.
(2) Cota de impozit se determina dupa cum urmeazaa) 2%, in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de
teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare
muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competitie sportiva interna sau internationala /
b) 5% ,in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele
enumerate la lit a) /
(3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a
abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului
in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea
vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in
conformitate cu prezentul articol au obligatia de:
a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale
care isi exercita autoritatea asupra locului undo are loc spectacolul;
b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul undo este programat sa
aiba loc spectacolul, precum si orice alt loc in care se vand biletele de
intrare si/sa u abonamentele. /
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a
nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare
si/sau abonamentele;
d) a emite un billet de intrare si/sau abonamentpentru toate sumele
primite de la spectator!,
e) a depune, la cererea compartimentului de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind
calculul si plata impozitului pe spectacole.
ART19.
SCUTIRI
DE LA PLATA
IMPOZITULUI
SPECTACOLE
Sunt cele prevazute la art. 482 din Legea nr.227/2015.
ART20

PLATA

IMPOZITULUI

PE

SPECTACOLE

PE

(1)Jmpozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10,
inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avutloc spectacolul \
(2) Orice persoana
care datoreaza impozitul pe spectkcole gre
obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate -al
autoritatii administratiei publice locale , pana la data stabilita pentru
fiecare plata a impozitului pe spectacole.
(3)Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund
pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si
plata la timp a impozitului.
CAP. VII TAXE
ART.2L TAXE

SPECIALS
SPECIALS

1) . Taxa inchirieri teren domeniu public pentru
activitati
comerciale, prestari servicii, depozitare 1,3 lei/mp/zi, la care se adauga
rata inflatiei de la sfarsitul anului 2015.
2). Taxa inchirieri teren domeniu public pentru amplasarea de
panouri publicitare'- 0, 7 lei/mp/zi la care se adauga rata inflatiei la
sfarsitul anului 2015.
3) . Taxa pentru aprobare schimbare destinatie spatiu autorizat 500
lei la care se adauga rata inflatiei la sfarsitul anului 2015.
4) . Taxa pentru inchiriere teren domeniul public in fata magazinelor
pentru desfasurarea activitatii comerciale'- 2,2 lei/mp/zi la care se adauga
rata inflatiei la sfarsitul anului 2015.
5). Taxa inchiriere teren domeniu public pentru
desfasurarea
uneisingure activitati comerciale -5,5lei/mp/luna.
6) Taxa oficiere casatorie'- 100lei/casatorie
6^l)Taxa divert -500 lei.
7) Taxa pentru fotografiere si filmat in incinta Primariei Bascov la
oficiere a casatoriilor- 20,0 lei/casatorie
8) Taxa pentru efectuarea unor lucrari de fotocopiere simultiplicare
realizate in interesul persoanelor fizice si juridice-'
- format A4 - lieu/2pagini
- format A3-2 lei/2 pagini
9) Taxa pentru eliberarea adeverintei de orice fel, ale inscrisurilor
prin care se atesta un fapt sau o situatie cu exceptia celor pentru
care se plateste o alta taxe extrajudiciara de timbru mai mare -' 2
lei
10). Taxa pentru eliberarea adeverintelor
de orice fel, ale
inscrisurilor prin care se atesta un fapt sau o situatie cu exceptia celor
pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru in regim de
urgenta (adica pe loc in momentul solicitarii) - 5 lei.

11) Taxa pentru eliberarea certificatului de propria tar asupra ^
animalelor, pe cap de animal'- pentru animale sub
2ani-2,0lei
- pentru animale peste 2 ani — 2,0 lei
12). Taxa certificare (transcriere ) transmisiuniiproprietatii^kisupra
animalelor pe cap de animal in biletele de proprietate-'
- pentru animale sub 2 ani -2,0 lei
- pentru animale peste 2 ani -5,0 lei
13). Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala -5,0 lei
14). Inregistrarea, la cerere,in actele de stare civila a schimbarii
numelui si a sexului taxa este de 15,0 lei
15). Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii
casatoriei -' 2,0 lei
16). Transcrierea, la cerere,in registrele de stare civila romane, a
actelor de stare civila, intocmite de autoritatilre straine taxe este de 2,0
lei.
17). Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere a actelor de
stare civila 2,0 lei
18). Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate - 2,0lei
19). Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate
asupra
terenurilor
dobandite
in
baza
Legii
fondului
funciar
nr. 18/1991,republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,cu
exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere- 15,0 lei/hectar sau
fractiune de hectar.
20) . Taxa pentru deplasarea comisiei de fond funciar sau
reprezentanti ai acesteia in teren la solicitarea beneficiarilor persoane
fizice sau juridice pentru rezolvarea unor litigii sau remasurari de teren'- persoane fizice — 15,0 lei
- pentru persoane juridice - 25,0 lei
21). Taxa pentru ocuparea terenului domeniu public in vederea
construirii de balcoane'- 17.0lei/mp.
22). Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru amplasarea de
terase alimentatie publica-1 leu/mp/zi.
23). Taxa pentru depozitarea de diverse materiale-3 lei /mp/ zi
24) . Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice aflate in
administrarea
Consiliului local pentru organizarea de santier -1 leu
/mp/zi.
25) .Taxa pentru ocuparea domeniului public cu stalpi pentru
banere -2 lei/mp/zi
26). Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri fixe in
scop de reclama si publicitate -2 lei/mp/zi.
27) . Taxa pentru ocuparea domeniului public cu panouri mobile in
stop de reclama si publicitate-2 lei/mp/zi.

28). Taxa pentru folosirea domeniului public afectat de alei de
acces,autorizate potrivit legii-60,0lei/mp/an.
\%\
29). Taxapaza obsteasca '• 50,0lei
\ ^.
30). Taxa pentru folosirea pasunilorpe categorii de animslkls'jfv^'^iP'''
- bovina sicabalina adulte'-18lei/animal
"'''^—"
- bovine si cabalina sub 1 an'-10,0lei
- ovine si caprine adulte 6,0 lei
- ovine si caprine sub 1 an 4,0 lei
31). Taxe Salubritate
GOSPODARII INDIVIDUALE
S I PERSOANELE FIZICE DE LA
BLOCURILE DIN BASCOV- 5 05lei/vers/luna inclusiv TVA
32) Taxa
mijloace
transport
pe
drumuri
satesti
pentru
transportarea materialului lemons apartinand societatilor comerciale sau
asociatiilor familiare 50,0 lei/cursa.
ART22. SCUTIRI ALE TAXELOR
SPECIALE
Sunt cele prevazute la art. 485 din Legea nr.227/2015
CAP. VIII ALTE TAXE LOCALE
ART.23
(l) Pentru utilizarea temporara a locurilor publice, contribuabilii
datoreaza taxe diferentiate, potrivit anexei nr. 12
(2) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice, se
stabilesc anticipat si se incaseaza in baza acordurilor si a autorizatiilor
eliberate de primar.
(3) Folosirea temporara a locurilor publice pentru desfasurarea unor
activitati economice, se face in baza acordului de comercializare eliberat
de primar.
(4) Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor
destinate in scopul obtinerii de venit este de 15lei/zi.
. (5) Taxa eliberare autorizatie pentru desfasurarea de activitatii
economice este de 15 lei.
(6) Taxa eliberare licenta de transport in regim de taxi -50 lei.
(7) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliul local
este de-' 32 lei.
ART.24. SCUTIRI ALE ALTOR TAXE LOCALE
Sunt cele prevazute la art. 487 din Legea nr.227/2015
CAP.XIALTE
DISPOZITII
COMUNE
ART.25
(l)Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv,consiliul
local majoreaza impozitul pe teren cu 200%, incepand cu al treilea
an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local.

(2) Consiliul local majoreaza impozitul pe cladiri si impozitul pe
teren cu 200% pentru cladirile si terenutile neingrijite, situate in
intravilan.
(3) Criteriile de incadrare in categoria
cladirilor si terenurilor
prevazute la alin.2 se adopta prin hotarare a consiliului local
ART.26. Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezentul proiect de
hotarare.
ART.27. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2016.
ART.28. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza
aplicabilitatea orice provederi contrare.
ART.29. Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii 227/2015
privind Codul fiscal, ale Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de
constructii , republicata, cu modificarile si copletarile ulterioare ,precum
si ale Ordinului nr.839/2009pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Data azi: 10.1L2015
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ANEXA

VALORILE
pe metru patrat
pentru
apartinand persoanelor fizice

IMPOZABILE

cladirile

rezidentiale

NR.l

A
si

claiifHe'anexa
\ '
' /

1.' i ' •

Valoarea impozabila
'lei/mp Tipul cladirii

A) cladiri cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori
din caramida arsa sau din orice
alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau
chimic
B) cladiri cu pereti
exteriori
din lemn,din piatra naturala,
caramida nearsa, dinvalatuci
saudin orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
C) cladire-anexa cu cadre din
beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultate
in urma unui tratament termic
si/sau chimic
D)cladire anexa cu peretii exteriori
din lemn,din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau
chimic
E)In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsoldemisol si /sau
la mansarda, utilizate ca
locuinta,in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute la lit. A - D

- ^J^^

Cu instalatu de apa,
Far a instalatu
de apa,
canalizare ,electrice
canalizare,
siincalzire
electrice sau
(conditii cumulative)
incalzire

1.000

600

300

200

200

175

125

75

75% din suma
care s- ar aplica
cladirii

75% din suma
care s- ar
aplica
cladirii

F) In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsoldemisol si /sau
la mansarda, utilizate in alte
scopuri decat eel de locuinta,in
oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit A -P

50% din suma
care s- ar aplica
cladirii

50% din suma'
care s--Sr;^.hJf'
aplica
cladirii

Valoarea impozabila a cladirilor se ajusteaza in functie de
rangul
localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii
determinate cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in
urmatorul tabel
Zona in cadrul localitatii
A
B

Rangul

localitatii
IV
1,10
1,05
ANEXA NR.2

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRA VILAN
- TERENURI CU CONSTRUCTII-

Zona in cadrul
localitatii
A
B

Nivelul impozitului/taxei pe
rangul localitatii IV (lei/ha)
1000
900
ANEXA NR. 3

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRA VILAN
- LA ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA A
TERENURILOR CU CONSTRUCTII
NR.
CRT
1.
2.

3.
4.
5.

Categoria de folosinta
Teren arabil
Pasune
Fanete
Vie
Livada

Zona lei/ha
Zona C
19
15
15
28
35

6.

7.
8.
9.

Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera
Teren cu ape
Drum uri si cai ferate
Teren neproductiv

19
8
X
X
ANEXA NR..4

Rangul localitatii
IV

Coeficientul de corectie
1,10
ANEXA

IMPOZITUL PE TERENURI AFLATE IN
NR
CRT
1.

NR.5

EXTRAVILAN
Impozit(lei)

Categoria de folosinta

26
45
22
22
50
50
12

Teren cu constructii
Arabil
3. Pasune
4 Fane ata
5
Vie pe rod.
6 Livada pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie
7
forestiera
Teren cu apa,altul decat eel cu
8
amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
9
2.

2
28

ANEXA NR.6

IMPOZITUL
pe mijloacele de transport
Mijloc de transport cu tractiune
mecanica
I . Vehicule inmatriculate (lei/200cm3
sau fractiune din acesta
l) motociclete, triciclete, cvadricicluri si
autoturisme cu capacitate cilindrica de
pana la 1600 cm 3, inclusiv
2)motociclete, triciclete, cvadricicluri si

Lei/200 cm3 sau fractiune din
aceasta

8

autoturisme cu capacitate cilindrica de
peste 1600 cm3, inclusiv
3) autoturisme cu capacitatea cilindrica
intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv
4) autoturisme cu capacitate cilindrica
intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv
5) autoturisme cu capacitate cilindrica
intre 2601 cm3 si 3000 cm3
6) autoturisme cu capacitate cilindrica
de peste 3001 cm3
7) autobuze, autocare, microbuze
8) alte vehicule cu tractiune mecanica
cu masa totala maxima autorizata de
pana la 12 tone inclusiv,
9) tractoare inmatriculate
IL

1.1
1.2
2.

72
144
290
24
30

18

Vehicule inregistrate

Vehicule cu capacitate cilindrica
Vehicule
inregistrate
cu
capacitate
cilindrica < 4.800 cm3
Vehicule
inregistrate
cu
capacitate
cilindrica > 4.800 cm3
Vehicule
fara
capacitate
cilindrica
evidentiata

lei/200 cm3
4
6
100 lei/an

ANEXA NR. 7
Ill.Impozitul pentru autovehicule de transport de marfa cu masa
totala autorizata esala sau mai mare de 12 tone

Numarul de axe si
greutatea bruta
incarcata maxima
admisa

I) DOUA AXE
l) Masa de eel putin 12
tone, dar mai mica de
13 tone
2) Masa de eel putin

Impozitul(in

lei /an)

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatica
sau
echivalentele
recunoascute

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

0

133

7,9,?

13 tone, dar mai miea
de 14 tone
3) Masa de eel
putin
14 tone ,dar mai mica
de 15 tone
4) Masa de eel putin 15
tone, dar mai miea de
18 tone
5) Masa de eel putin 18
tone
II) TREI AXE
l) Masa de eel putin 15
tone, dar mai mica de
17 tone
2)Masa de eel putin 17
tone,dar mai mica de
19 tone
3) Masa de eel
putin
19 tone, dar mai mica
de 21 tone
4) Masa de eel
putin
21 tone,dar mai mica
de 23 tone
5) Masa de eel putin
23 tone, dar mai mica
de 25 tone
6) Masa de eel
putin
25 tone, dar mai miea
de 26 tone
7)Masa de eel putin 26
tone
III) PATRU AXE
l) Masa de eel putin 23
tone, dar mai mica de
25 tone
2) Masa de eel putin 25
tone, dar mai miea de
27 tone
3) Masa de eel putin 27
tone, dar mai mica de
29 tone
4) Masa de eel
putin
29 tone, dar mai mica
de 31 tone
5) Masa de eel putin 31
tone, dar mai mica de
32 tone
6)Masa de eel putin 32
tone

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

4

ANEXA
/ K Impozitul pentru combinatii de autovehicule ( un autovehicul y'
articulat sau tren rutier) de transport de marfa cu masa totala maxima
autorizata esala sau mai mare de 12 tone
Impozituliin
Numarul
greutatea
incarcata
admisa

de axe si
bruta
maxima

I. 2+1 AXE
1) Masa de eel putin
12 tone,dar nu mai
mica de 14 tone
2) Masa de eel putin
14 tone, dar mai mica
de 16 tone
3) Masa de eel putin
16 tone, dar mai mica
de 18 tone
4) Masa de eel putin
18 tone, dar mai mica
de 20 tone
5) Masa de eel putin
20 tone, dar mai mica
de 22 tone
6) Masa de eel putin
22 tone,dar mai mica
de 23 tone
7) Masa de eel putin
23 tone, dar mai mica
de 25 tone
8) Masa de eel putin
25 tone, dar mai mica
de 28 tone
9)Masa de eel 28 tone
IL 2+2 AXE
l) Masa de eel putin
23 tone, dar mai mica
25 tone
2) Masa de eel putin
25 tone, dar mai mica
de 26 tone
3) Masa de eel putin
26 tone, dar mai mica
de 28 tone

lei/an)

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatica
sau
echivalentele
recunoascute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

m.8

4) Masa de eel putin
28 tone, dar mai miea
de 29 tone
5) Masa de eel putin
29 tone, dar mai mica
de 31 tone
6) Masa de eel putin
31 tone, dar mai mica
de 33 tone
7) Masa de eel putin
33 tone, dar mai mica
de 36 tone
8) Masa de eel putin
36 tone, dar mai mica
de 38 tone
9)Masa de eel putin 38
tone
III. 2+3 AXE
l) Masa de eel putin
36 tone, dar mai mica
de 38 tone
2) Masa de eel putin
38 tone, dar mai mica
de 40 tone
3)Masa de eel putin 40
tone
IV. 3+2 AXE
l) Masa de eel putin
36 tone, dar mai mica
de 38 tone
2) Masa de eel putin
38 tone, dar mai mica
de 40 tone
3) Masa de eel putin
40 tone, dar mai mica
de 44 tone
4)Masa de eel putin 44
tone
V. 3+3 AXE
l) Masa de eel putin
36 tone, dar mai mica
de 38 tone
2) Masa de eel putin
de 38 tone, dar mai
mica de 40 tone
3) Masa de putin
40
tone, dar mai mica de
44 tone
4jMasa de eel putin 44
tone

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

ANEXA NR.9
—

. V. Impozitul pentru remorci, semiremorci sau rulote
Masa totala maxima autorizata
a) pana la 1 tona inclusiv
b)peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) peste 5 tone

sc> f

1

- ^-^-^ r ^/

Impozit -lei9
34
52
64

ANEXA NR. 10
VI. Impozitul pentru miiloace de transport pe apa

Mijlocul de transport pe apa
1) Luntre, barci fara motor , folosite pentru
pescuit si uz personal
2) Barci fara motor, folosite in alte scopuri
3) Barci cu motor
4) Nave de sport si agrement
5)Scutere de apa

Impozit -lei21
56
210
1119
210

6 REMORCHERE
SI
IMPINGATOARE
a) pana la 500CP inclusiv
b) peste 500CP, si pana la 2000CP, inclusiv
c) peste 2000CP, si pana la 4000CP, inclusiv
d) peste 4000CP

X
559
909
1398
2237

7. Vapoare-pentru fiecare 1000-i-dw sau fractiune182,0
din acesta
8. CeamuTi,slepuri si
a) cu capacitatea de incarcare
1.500 tone, inclusiv
b) cu capacitatea de incarcare
1.500 tone, si pana la 3000 tone
c) cu capacitatea de incarcare
3000 tone

barje fluviale
pana la

X
182

de peste

280

de peste

490

'

ANEXA

TAXE PENTRU

ELIBERAREA

CERTIFICA TULUI DE URBANISM

NR.ll.

'

Suprafata pentru care se obtine certiGcatul de
urbanism
- (lei)a) pana la 150 m2, inclusiv
6
b) intre 151 si 250 m2, inclusiv
7
c) intre 251 si 500 m2, inclusiv
9
d) intre 501 si 750 m2, inclusiv
12
e) intre 751 si 1000 m2, inclusiv
14
14+ 0,01 lei/m2 pentru fiecare
0 peste 1000 m2
m2 care depaseste 1000 m2.

Anexa nr. 12.
TAXE
pentru utilizarea temporara a locurilor publice

a) pentru desfacerea de produse care fac obiectul comertului in alte
locuri decat in piete, targuri si oboare'
6 lei/mp/zi
b) pentru confectionarea de produse'
6 lei/mp/zi
a) pentru utilizarea locurilor publice altele decat cele de desfacere
de catre persoanele fizice sau juridice, pentru distractii populare'12 lePmp/zi
b) pentru depozitare de diverse materiale'-6lePmp/zi
c) pentru utilizarea locurilor publice ocazionate de expozitij targuri
fara efectuare de activitati de comert
12 lePmp/zi
d) pentru utilizarea temporara a locurilor publice aflate in
administrarea consiliului local pentru organizarea de santier
10 lePmp/zi
e) pentru utilizarea temporara a locurilor publice in vederea
realizarii unor lucrari, contribuabilii datoreaza taxe diferentiate.
Suprafata
pana la 10 mp
pana la 25 mp
pana la 50 mp
peste 50 mp

lePmp/zi
12
10
8
6

NOTA'Pentru utilizarea locurilor publice in care Consiliul local
si Prim aria Bascov este parte ore^aniy.atnari^ nn
r n ^ » — ^

