ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI SABAOANI

HOTARARE
Privind modificarea si completarea HCL nr. 64/2012 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2013
Examinand adresa nr. 740/08.02.2013 a Institutiei Prefectului Neamt,
privind procedura prealabila la Hotararea Consiliului Local al comunei Sabaoani nr.
64/31.12.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013,
In temeiul art.36 alin..^...lit.^ si ale 45 alin./ 2 lit. ,,c" din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata,
Vazand expunerea de motive a inspectorului de venituri din cadrul
aparatului de specialitate din cadrul Comunei Sabaoani
Consiliul Local al comunei Sabaoani adopta prezenta
HOTARARE
Art.l - Art.l al HCL 64/2012 se completeaza cu lit. e) dupa cum urmeaza :
,,cota prevazuta la art. 253 alin. 9 din Legea 571/2003 privind codul fiscal, se stabileste la
5% din valoarea de inventar pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in
cursul unui an calendaristic".
Art.2- Anexa nr. 1 la HCL nr. 64/2012, pet. II „ Vehicule inregistrate", nr.
crt. 2 ,,vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata" se modifica in sensul ca
impozitul in suma fix a va fi de 165 lei/an.
Art. 3 - Anexa nr. 1 la HCL nr. 64/2012 se completeaza cu art. 279 alin.2
prin introducerea taxei hoteliere in cota de 1% din valoarea totala a cazarii
pentru fiecare zi de sejur a turistului.
Art. 4 Se completeaza anexa nr.l la HCL nr. 64/2012 cu taxele
extrajudkiare de timbru prevazute de H.G. nr. 1309/2012, conform anexei la
prezenta.
Art. 5- (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Neamt, in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta
publica prin grija secretarului comunei Sabaoani.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul
autoritatilor administratiei publice locale, precum §i prin anunt la statia de
radioamplificare locala.
Kn,te de sedinta,
Contrasemneaza ,
Secretar,
EC. Robu Maricica
Sabaoani,
18. 02.2013
Nr./i/18.02.2013
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Anexa la Hotararea nr. 15 din 18.02.2013
II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modiflcarile si completarile ulterioare
ANEXA - LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr.
crt

Extras din norma juridica

-lei-

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si
Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru
alte servicii prestate de unele institutii publice
Nivelul din lege
1 Eliberarea de catre organele administrafiei publice centrale si locale, de alte autoritaji
publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa
2
certifice anumite situatii de fapt, a certiflcatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri
prin care se atesta un fapt sau o situate, cu excepjia acelor acte pentru care se plateste o
alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
2 Eliberarea certificatului de producator
Punct abrogat prin art. 80 lit.
j) din Ordonanja Guvernului
nr. 36/20202 privind
impozitele si taxele locale
3 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
X

4

Aprobat
pentru
anul
2013

•

2

-

X

- pentru animale sub 2 ani

2

2

- pentru animale peste 2 ani
Certiflcarea (transcrierea) transmisiunii proprietafii asupra animalelor, pe cap de animal,
in bilete de proprietate:

2

2

X

X

- pentru animale sub 2 ani

2

2

5

6
7
8
9
10
11
12

1

- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite
injustice
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei
Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila
intocmite de autorita|:ile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate

5

5
Punct abrogat prin art. 1, pet.
144 din Legea nr. 174/2004
pentru aprobarea Ordonan^ei
Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura
fiscala
2

2

2
15
2
2

2
15
2
2

2
2

-

•

2
2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, precum §i eliberarea
permiselor de vanatoare si de pescuit
X
X
Acte de identitate:
a) Eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetajenii romani,
eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetajenii straini
si pentru persoanele fara. cetajenie, precum si inscrierea mentiunilor privind
schimbarea domiciliului sau a resedinjei cetajenilor romani
b) Inscrierea men|iunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedin^ei
c) Viza anuala a carnetelor de identitate ale ceta^enilor straini si ale persoanelor fara

5

Abrogat prin Ordonanja de
urgen^a a Guvernului nr.
70/2009
6

5

6

cet&Jenie
d) Eliberarea unor car{i, buletine, carnete de identitate §i legitimatii provizorii in
locul celor pierdute, furate sau deteriorate
2

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din
Registrul permanent de evidenja a populate!

3
4

Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit

Abrogat prin Ordonanja de
urgenja a Guvernului nr.
70/2009
Abrogat prin Ordonanja de
urgenja a Guvernului nr.
70/2009
3
2

3
2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere
1

Taxe pentru examinarea candidajilor care au absolvit o §coala de conducatori de
autovehicule:
a) Otyinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si
subcategoriile A, Al, B, Bl §i B+E
b) Objinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A
c) Objinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparjinand uneia
dintre categoriile sau subcategoriile B, Bl, B+E
d) Obfinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile §i
subcategoriile C, Cl, Tr, D, Dl, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb si TV
e) Obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si
subcategoriile Cl+E, Dl+E, C, D, Tb, TV
f) Objinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile
C+E, D+E

2

Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere,

X

X
•

6

6

Abrogat prin Ordonanfa de
urgenja a Guvernului nr.
70/2009
Abrogat prin Ordonanfa de
urgenfa a Guvernului nr.
70/2009
28

-

Abrogat prin Ordonanja de
urgenta a Guvernului nr.
70/2009
Abrogat prin Ordonanja de
urgenja a Guvernului nr.
70/2009
84

on

—

3
4

pentru categoriile cuprinse in perrnisul anulat, precum §i a persoanelor care au fost
respinse de trei ori al examenul pentru objinerea aceleiasi categorii a permisului de
conducere, precum §i pentru peroanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de
autovehicule, cu excepjia celor pentru categoriile B, Bl, B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat perrnisul de conducere,
pentru categoriile cuprinse in perrnisul anulat
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru
objinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanja de
urgen^a a Guvernului nr.
70/2009
Abrogat prin Ordonan^a de
urgenja a Guvernului nr.
70/2009

CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor §i remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
1

2
3

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si a remorcilor
a) Autovehicule §i remorci cu masa totalfi maxima autorizata de pana la 3500 kg
inclusiv
b) Autovehicule si remorci cu masa totals maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg
§i 3500 kg, inclusiv
c) Autovehicule §i remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg
Taxa de autorizare provizorie a circulate! autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate
permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulate! pentru probe a autovehiculelor si remorcilor
CAPITOLUL IV1
Taxa pentru furnizare date
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice §i juridice privind furnizarea unor date din
Registrul national de evidenta a persoanelor, precum §i din Registrul national de evidenta
a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judejene §i al
municipiului Bucuresti de eviden^a a permiselor de conducere si certificatelor de
inmatriculare

60

X
60

Abrogat prin Ordonanja de
urgen^a a Guvernului nr.
70/2009
145
9

145
9

414

414

5

5

X
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CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare
1

Taxe 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
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PRE§EDINTE DE §EDINTA,
CONSILIER,
PROF. PETRUT MARIA
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
EC. ROBU MARICICA
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