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R O M A N I A  
JUDEŢUL SATU-MARE 

COMUNA  APA 
CONSILIUL LOCAL  COMUNEI  APA 

 
      HOTĂRÂREA  Nr. 4 /  14.01.2013 

privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 
Consiliul Local al Comunei APA, întrunit în şedinţă extraordinara în data de 14.01.2013 
Având în vedere: 

 -  prevederile Titlului IX,  art. 247, până la art.292,din  Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 şi pct.290^1, alin.(2),   

- HG nr. 1309/2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si 
taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 
2013. 

- Ordonanţa Guvernului nr.1 / 2013 pentru reglementarea unor  măsuri financiar-fiscale în 
domeniul impozitelor şi taxelor, 

- expunerea de motive, raportul compartimentului financiar-contabil, avizul favorabil al 
Comisiei I, 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.4, lit.c, art.45 alin.2, lit.c) din Legea nr.215/2001 
,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1 – Începând cu 1 ianuarie 2013, impozitul pe clădiri pentru persoane fizice se stabileşte prin 
aplicarea cotei de 0,1% la valorea impozabilă a clădirii pentru mediul rural, si se determina prin 
înmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia exprimate în metri patrati ,cu valoarea 
impozabila corespunzatoare exprimata in lei/mp,conform art.251 alin.3, in felul urmator:  

CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA PE CL ĂDIRI  
VALORILE IMPOZABILE pe metru p ătrat de suprafaţă construită desfaşurată la clădiri, ÎN CAZUL 
PERSOANELOR FIZICE ART.251 ALIN. (3)  

Tipul clădirii  

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013  

Valoarea impozabilă -lei/m²  

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi 
încălzire [condiţii cumulative]  

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electricitate sau încălzire  

0  1  2  
A.Cladire 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  

935      555 

B. Cladire 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  

254  159 

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  

159 143 

D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din 
lemn, din piatra naturala, din caramida 
nearsa, din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si 
/sau chimic  

95 63 
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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  

75% 
din suma care s-ar aplica cladirii 

75% 
din suma care s-ar aplica 

cladirii 

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  

50% 
din suma care s-ar aplica cladirii 

50% 
din suma care s-ar aplica 

cladirii 

1.Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor prezentului articol, se 
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

- cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă; 

- cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

2. În cazul clădirii utilizată ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, 
valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor prezentului articol, se 
majorează cu cota de 5%, pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştea. 
3. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta 
se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 
4. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona localităţii,  prin 
înmulţirea valorii determinate conform prezentului articol cu coeficientul de corecţie după cum 
urmează: 
       ZONA A  
- Sat APA                   – Rangul IV      - 1,10 
- Sat SOMEŞENI      – Rangul V        - 1,05 
- Sat LUNCA APEI  – Rangul V         - 1,05.      

Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri, datorează un impozit pe 
clădiri majorat după cum urmează:  
 - cu 65% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu  

- cu 150% pentru cea de-a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu 
- cu 300% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu 

 În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, 
impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum 
rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.  
 Nu intră sub incidenţa calculelor de mai sus persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri 
dobândite prin succesiune legală. 
 Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ 
teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor 
juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina 
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau de folosinţă , 
după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
Art.2 – Calculul impozitului datorat de persoane juridice: 

În cazul persoanelor juridice impozitul pe clădirii se calculează prin aplicarea cotei de 1% la 
valoarea de inventar a clădirii înregistrată în evidenţele contabile.  
1. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în 

contabilitatea proprietarului, conform prevederilor legale în vigoare. 
2. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare , modernizare, 

modificare sau extindere, de către locatar, acesta are obligaţia să comunice locatorului 
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valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de 
zile de la data terminării lucrărilor respective. 

3. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 
impozabilă se reduce cu 15%. 

4. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte în felul 
următor : - 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anterior anului 
fiscal de referinţă,  - 30 % pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anterior 
anului fiscal de referinţă. 

5. Împozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinită de o persoană juridică aflată în 
funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe 
calea amortizării. 

Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de 
înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 
 Atât în cazul persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice data dobândirii clădirii 
se consideră după cum urmează : 
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia 

de construire, data întocmirii procesului verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de 
la data terminării efective a lucrărilor. 

b) Pentru clădirile executate integral , la intocmirea procesului verbal de recepţie în termenul 
prevăzut de lege. 

Declararea clădirilor în vederea impunerilor şi inscrierea acestora în evidenţele U.A.T. urilor 
reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă 
ele au fost executate fără autorizaţie de construire.  
Art.3 – Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv.   
Art.4 - Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pe întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv , se acordă o bonificaţie de 10 %.     
Art.5 – Impozitul anual pe clădiri , datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili de până la 50 
de lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
Art.6 – Se stabileste impozitul pe teren intravilan - terenuri cu constructii, astfel: 
 ZONA :   A  
 - APA                   - Loc.Rang IV          - 889 lei/ha,      

- SOMESENI      - Loc.Rang V            - 711 lei/ha,   
- LUNCA APEI  – Loc.Rang V            - 711 lei/ha.         

În cazul unui teren amplasat în intravilanul localităţii , înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileste după cum 
urmează:  

- ZONA : A 

Nr 
crt 

  Zona  
 
Categoria de folosinta  

NIVELURILE APLICABILE PENTRU  ANUL FISCAL 
2013 -lei/ha- 

 Zona A  

1  Teren arabil   28 
2  Pasune   21  
3  Faneata   21  
4  Vie   46 
5  Livada   53  
6  Padure sau alt teren    
 cu vegetatie   28  

 forestiera    
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7  Teren cu ape   15  

8  Drumuri si cai ferate   X  

9  Neproductiv   X  

 
Suma stabilită conform prezentului articol se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie în felul 
următor: 
- Sat APA                 - localitate de rangul IV      - 1,10 
- Sat SOMEŞENI     - localitate de rangul V       - 1,00 
- Sat LUNCA APEI – localitate de rangul V       - 1,00. 
Art.7 - În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului , exprimată în ha , cu suma corespunzătoare în felul următor :  
                          Zona : C 

Nr.  
crt  

Categoria de folosinţă  Toata 
comuna 
lei/ha 

1  Teren cu construcţii  26  
2  Arabil  45  
3  Păşune  22  
4  Fâneaţă  22  
5  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1  50  
5.1  Vie până la intrarea pe rod  x  
6  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1  50  

6.1  Livadă până la intrarea pe rod  X  
7  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut 

la nr. crt. 7.1  
12  

7.1  Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie  X  

8  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole  2  
8.1  Teren cu amenajări piscicole  28  
9  Drumuri şi căi ferate  x  
10  Teren neproductiv  x  

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de 
proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază 
de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în 
lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. 
- Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţilr prevăzute de lege, nu poate fi 
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respective nu are stinse 
orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţia fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local 
al Comunei Apa. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de 
compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei APA. Actele prin care se înstrăinează 
terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului aliniat, sunt nule de drept. 
- Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia 
terenului la compartimentul financiar contabil din cadrul primăriei comunei Apa, în termen de 
30 de zile. 
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ 
teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe 



 5

teren , care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor de 
administrare sau de folosinţă , după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
 Art.8 – Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv.   
Art.9 - Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pe întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv , se acordă o bonoficaţie de 10 %.   
Art.10 – Se stabileste taxa asupra mijloacelor de transport , aparţinănd contribuabilor persoane 
fizice şi juridice, în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului în felul următor: 

 NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL  
FISCAL 2013 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică   
I. Vehicule înmatriculate Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cm³sau  
 fractiune din aceasta  
1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1600 , cm³ 
inclusiv  

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
1601 cm³si 2000 cm³, inclusiv  18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
2001 cm³si 2600 cm³, inclusiv  72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
2601 cm³si 3000 cm³, inclusiv  144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 
3001 cm³ 290 

6.Autobuze,autocare, microbuze  24 
7.Alte autovehicule cu masa totala maxima 
autorizata de până la 12 tone, inclusiv  30 

8.Tractoare inmatriculate  18 
II. Vehicule Înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: Lei/200 cm³ 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică 
<4.800 cm³ 

3 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică 
>4.800 cm³ 

4 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an 
Taxă anuală ptr. vehicule lente(art.283,alin.3) 34 lei / an 

 
Art.11. – (1)Nivelul impozitului pe mijloacele de transport – autovehicole de transport marfă cu 
masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, art.263, alin.(4) ²:  
 Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 

maximă admisă 
Impozitul lei / an   
Ax motor  cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 
cu echivalent recunoscut 

Alte sisteme de suspensie 
Pentru axele motoare  

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, masa de cel puţin 

18 tone. 
517 1169 

II  trei axe   
 1.  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone  133 231 
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 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 26 tone 947 1472 
III  patru 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 1.545 
 4 . Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 
Taxa asupra mijloacelor de transport se va conform art.263 din L.571/2003.  
Art.12. 
Remorci, semiremorci sau rulote, art.263, alin.(6) 
Masa totală maxim autorizată Impozit , în lei 
1. Până la o tona, inclusiv 9 
2. Peste 1 tonă , dar nu mai mult de 3 tone 34 
3. Peste 3 tone , dar nu mai mult de 5 tone 52 
4. Peste 5 tone 64 
 
Art.13. - În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 
suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 
Nr. 
crt. 

Mijloace de transport pe apă Impozit lei / an 

1. Luntre, barci fără motor folosite pentru percuit şi uz personal 21 
2. Bărci fără motor folosite în alte scopuri 56 
3. Bărci cu motor 210 
4. Nave de sport şi agrement 

- cu putere  de la 4 – 15 C.P. 
- cu putere de la 15 – 300 C.P. 

 
232 
696 

5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare 

- până la 500 C.P. 
- peste 500 C.P. 

 
559 
909 

Art.14 - - Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţilr prevăzute de 
lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de 
transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţia fiscale aflate 
în litigiu, cuvenite bugetului local al Comunei Apa. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se 
face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al Primăriei Comunei APA. 
Actele prin care se înstrăinează mijloacele de transport  cu încălcarea prevederilor prezentului 
articol, sunt nule de drept. 
Art.15 – Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte anual în două rate egale până la 31 martie 
şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a mijloacelor de transport datorat pe întregul 
an de către contribuabili, până la data de 31 martie se acordă o bonificaţie de 10 %.  
Art.16 – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor   

Art.267 
 alin.(1)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, în mediul urban – 50% ptr. rural  

NIVELURILE APLICABILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2013  

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  Taxa în lei  
 a) Până la 150 m²  inclusiv  6 
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv  6 
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 c) Între 251 şi 500 m², inclusiv  8 
 d) Între 501 şi 750 m², inclusiv  10 
 e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv  12 
  f) Peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m² care depăşeşte 1.000 m² 

Art.267  
alin.(4)  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje 
sau excavări  

8 lei pentru fiecare m² afectat  

Art.267  
alin.(7)  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile 
publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor 
şi reclamelor  

8 lei pentru fiecare m²de suprafata 
ocupata de constructie  

Art.267 
alin.(11)  

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 
privind lucr ările de racorduri şi branşamente 
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu  

11 lei pentru fiecare racord  

Art.267 
alin.(12)  

Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau 
de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean  

13 lei 

Art.267 
alin.(13)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă  

8 lei 

 
Art.268 
 alin.(1)  

 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice:  

 în mediul rural  15 lei 
Art.268  
alin.(2)  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare 
de funcţionare   20 lei 

Art.268  
alin.(3)  

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de 
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliile locale  

30 pentru fiecare m² sau fractiune  
de m²  

Art.268  
alin.(4)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
producător  50 lei 

Art.268 
alin.(5)*  

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică – restaurante, baruri  400 lei 

 
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor 
avize asemănătoare exprimate în cote procentuale şi prevăzute de art. 267 din l571/2003 
privind codul fiscal cu completarile si modificarile si completarile ulterioare 

Art.267  Taxa  
COTELE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 

2013  
Art.267  
alin.(3)  

Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii de construire pentru o 
clădire care urmează a fi folosită ca 
locuinţă sau anexă la locuinţă  

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii  
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Art.267  
alin.(5)  

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  

3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de 
şantier  

Art.267  
alin.(6)  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de amenajare de tabere de corturi, 
căsuţe sau rulote ori campinguri  

2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.  

Art.267  
alin.(8)  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de construire pentru orice altă 
construcţie decât cele prevăzute în 
alt alineat al prezentului articol   

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 
inclusiv instalaţiile aferente  

Art.267  
alin.(9)  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de desfiinţare, totală sau parţială, a 
unei construcţii *  

0,1 % din valoarea impozabilă a construcţiei,stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri  

 * În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel 
încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.  

Art.267 
 
alin.(10)  

Taxa pentru prelungirea unui 
certificat de urbanism sau a unei 
autorizaţii de construire  

30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau 
a autorizaţiei iniţiale  

Art.17 – Taxe pentru afişaj în scop de reclamă.  
Taxa pentru AFISAJ în scop de 
reclama  
si publicitate:  

NIVELURILE APLICABILE PENTRU  
ANUL FISCAL 2013  

-lei/m2 sau fractiune de m2  

a) în cazul unui afisaj situat in locul 
in care persoana deruleaza o 
activitate economica  

30  

b) în cazul oricarui alt panou, afisaj 
sau structura de afisaj pentru 
reclamă si publicitate 

20 

 
Art.18 - Taxele extrajudiciare de timbru : LEGEA NR.117/1999 

ANEXA – LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE T IMBRU  

Extras din norma juridica  NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL  2013  
 Taxa, in lei  

Nr. 
crt  

CAPITOLUL I Taxe pentru eliberarea certificatelor d e orice fel, altele decat  cele eliberate de instante, 
Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si 

pentru alte servicii prestate de unele intitutii publice  
1  Eliberarea de catre  organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, 

precum si de institutii  de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice 
anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se 
atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor alte acte prin care se plateste o alta taxa 
extrajudiciara de timbru mai mare  

2  

  
2.  Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor , pe cap de animal:  X  

-pentru animale sub 2 ani  2  
- pentru animale peste 2 ani  2  

3.  Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:  
-pentru animale sub 2 ani  2  
- pentru animale peste 2 ani  5 

4.  Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie  2  
5.  Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar  2  
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6.  Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civile a schimbarii numelui si a sexului  15 
7.  Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei  2  
8.  Transcrierea, la cerere,in registrele de stare civila romane, a actelor de  stare civila intocmite de 

autoritatile straine  
2  

9.  Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila  2  
10.  Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate  2  

 
Art.19 – Impozitul pe spectacole se calculează conform art.273 – 277 din Codul fiscal.  
Art.20 - Taxă pentru eliberarea unui certificat fiscal – 5 lei / buc 
Art.21 – Taxă închiriere buldoexcavator – 100 lei/oră. 
Art.22 – Taxa legalizare copii cf. L.95/1995  – 4 lei/pagină. 
Art.23 – Taxa copii xerox – 0,5 leu/pagina. 
Art.24 – Taxa pentru deschiderea succesorala – 5 lei/buc. 
Art.25 – Taxa pentru eliberarea numerelor de inmatriculare pe raza comunei – 50 lei/bucată.  
Art.26 – Taxa pentru închirierea Centrului Cultural Apa ,pentru nunţi  este de 1.000 lei iar pentru 
Caminul Cultural Someseni va fi de 500 lei  în care sunt incluse utilitati , inclusiv folosirea veselei 
si a tacamurilor de la Centrul Cultural Apa. 

-pentru bal, înmormântări sau alte spectacole, la Centrul Cultural Apa, taxa va fi de 300 lei, 
având incluse utilităţile şi folosirea veselei şi a tacâmurilor, 
 - pentru bal, înmormântări sau alte spectacole , la Căminul Cultural Someşeni, taxa va fi de 
200 lei, având incluse utilităţile şi folosirea veselei şi a tacâmurilor, 
 - în cazul în care solicitanţii care organizează pomeni decedaţilor care  nu doresc folosirea 
veselei, tacâmurilor şi utilit ăţilor taxa va fi de 150 lei în Apa şi 100 în Someşeni. 
 - pentru discoteci, taxa va fi de 100 lei pentru APA, 50 lei pentru SOMEŞENI , cu program 
până la ora 24,00. 
Art.27 – Taxa pentru colectarea deseurilor menajere  
               – persoane fizice     - 27  lei/an/persoană; 
                - persoane juridice – 150 lei/an/sediu + puncte de lucru. 
Art.28 - Taxă vânzări stradale – 15 lei/persoană/zi. 
Art.29 – Taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică – 50 lei/ căsătorie. 
Art.30 – Taxă pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în faţa ofiţerilor de stare civilă  - 
200 lei. 
Art.31 – Taxă pentru emiterea de extrase pentru uz oficial, anexa nr.9, dovezi din actele de stare 
civilă – 10 lei. 
Art.32 – Impozitul de spectacole va fi de 2%, din valoarea biletelor încasate. 
Art.33.- Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor 
de conducere. 

1  Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:  

a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile si 
subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E  

6  

b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile si 
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv  28  

2.  Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, 
pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost 
respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de 
conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de 
autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E  

84  

CAPITOLUL IV Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulati e si 
autorizare de circulatie pentru probe  

1  Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor  

a)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la  3.500 kg, 
inclusiv  

60  

b)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg, 
inclusiv  

145  
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2  Taxe de autorizare provizorie a circulatiei  autovehiculelor si remorcilor  
neinmatriculate sau inmatriculate temporar  

9  

3  Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor  414  
CAPITOLUL IV 1 Taxă pentru furnizare date  

1  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de 
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele 
judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi 
certificatelor de înmatriculare  

5  

CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de pr oprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

1  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere3)  

15  

 
Art.34 –  În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.1 / 2013 impozitele pe 
terenuri şi clădiri prevăzute în prezenta hotărâre , se reduc cu 16,05 %, adică rămân la  nivelul 
anului 2012.  
Art.35 – FACILITĂŢI COMUNE. Se aplică prevederile art.284 şi art.285 din Legea nr. 
571/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.36 – SANCŢIUNI. Se aplică art.294 şi art.294 (1) din  Legea nr. 571/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art.37 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 35/2012 îşi încetează 
aplicabilitatea.  
Art.38 – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2013 şi va fi adusă la 
cunoştinţă publicată prin afişare la sediul primăriei şi publicarea pe situl instituţiei. 
Art.39 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei APA şi 
Compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Apa.  

Apa la data de 14.01.2013 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 
republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 11 
voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0 “impotriva . 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 

      Rusu  Viorel                                                                        Moldovan  Vasile 
 
RED : M.V. în 4 EX. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI APA 

Nr. 12 din 03.01.2013 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2013. 
 
 
                În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
Titlul IX “Impozite şi taxe locale”,cu modificările şi completările ulterioare, al 
Hotărârii de Guvern nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborat cu Legea nr.273/2006 
privind finanţele locale, precum şi ale prevederilor art.27,36 alin2, lit.b), alin.4 lit.c), 
art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare privind administraţia publică locală, am iniţiat acest proiect de hotărâre. 

      Prin HG nr. 1309/2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si 
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, nivelul taxelor şi impozitelor 
locale s-a modificat, majorându-se cu 16,05%. Prin Ordonanţa Guvernului nr.1 / 
2013 se dă posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale ca prin hotărâri să 
poată reduce nivelul valorilor impozabile prevăzute în Codul fiscal până la nivelul 
anului 2012.   
                   Pentru celelalte taxe şi impozite locale pe care le stabileşte consiliul 
local în limita prevederilor Legii nr.571/2003 am venit cu propunerile prezentate în 
proiectul în supus dezbaterii. 
                În acest sens propun Consiliului Local Apa, adoptarea unei hotărâri 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013. 
 
 

Primar 
 

Apan Mihai 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 
Compartiment contabilitate şi achiziţii publice 

Nr. 13 din 03.01.2013 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2013. 
 
          Analizând proiectul de hotărâre nr. 11 / 03.01.2013 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, iniţiat de primarul comunei Apa, în 
baza Expunerii de motive nr.12 din 03.01.2013. 
          Raportat la prevederile art. 247, până la art.292,din  Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile 
HG nr. 1309/2012 şi OG nr. 1 / 2013 consiliul local poate diminua impozitele şi 
taxele locale prevăzute în codul fiscal, până la nivelul din 2012. 
          În acest sens va trebui să aveţi in vedere toate aspectele economice ce privesc 
comuna noastră şi să hotărâţi în ceea ce priveşte nivelul impozitelor şi taxelor pentru 
anul 2013.   
 În temeiul art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare privind administraţia publică locală : 
 

PROPUN 
adoptarea Proiectului de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2013. 
 

Consilier 
 

Guiaş Daniela Cristina 
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ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 
COMISIA  I 

 
 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013. 
 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 
invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; 
numita Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
administratia publica locala, Comisia acorda  

 
AVIZ FAVORABIL 

 
Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre 
dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data 14.01.2013 
 

 
 
PRESEDINTE   COMISIA  I                     SECRETAR  COMISIA  I 
 
           Trandafir  Vasile-Radu                                             Dârle Radu-Gheorghe 
 
 
 
 


