ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2013

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Valea lui Mihai, avizat
favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai şi
Raportul de specialitate
- prevederile Titlului IX. – Impozite şi taxe locale din Legea nr.571/2003 –
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art.5 alin. (1) lit. a, art.27 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2013,
În baza art. 36 alin.(2) lit. b, alin.(4) lit. c, art. 45 şi art. 115 alin. (1), lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: (1) Stabilirea valorilor impozabile pe metru pătrat de suprafaţă
construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii proprietatea persoanelor fizice, asupra
cărora se aplică cota de 0,1 %, astfel:
Nr.
crt.
a.

b.

c.

TIPUL CLĂDIRII
Clădire cu pereţi sau cadre din beton armat, din
cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
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
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

Valoarea impozabilă
Lei/m2
555

159

143
1

d.

e.

f.

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

63

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

(2) Asupra valorilor impozabile stabilite mai sus intervine aplicarea
coeficientului de corecţie, în funcţie de zona în care este situată clădirea:
ZONA A
2,30

ZONA B
2,20

ZONA C
2,10

ZONA D
2,00

Art.2: Cota de impozit pe clădirile proprietatea contribuabililor persoane
juridice, se stabileşte astfel:
- 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirilor, construcţiilor înregistrate în
evidenţa contabilă a acestora indiferent de data dobândirii şi reevaluate
după 31 decembrie 2009
- 20% asupra valorii de inventar a clădirilor dobândite înainte de 31
decembrie 2009 care nu au fost reevaluate în perioada 01 ianuarie 2009 –
31 decembrie 2012
- 40% asupra valorii de inventar a clădirilor care nu au fost reevaluate în
ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
Art.3: (1) Aprobarea încadrării pe zone a terenurilor intravilane din oraşul
Valea lui Mihai, în vederea stabilirii impozitului pe terenurile cu construcţii prevăzute
în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În cazul persoanelor fizice se consideră teren intravilan cu construcţii
(curte) cele declarate astfel de contribuabil pe propria răspundere şi justificate cu extras
de carte funciară în care se specifică suprafaţa curţii şi a construcţiei.
(3) În cazul în care nu s-a întocmit un plan cadastral din care să reiasă
suprafaţa terenului cu construcţii sau aceasta depăşeşte suprafaţa de 500 m2, se
consideră teren intravilan cu construcţii (curte) cele declarate pe propria răspundere de
contribuabil, dar nu mai puţin de 500 m2.
(4) În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în imobile
proprietate personală, situate la altă adresă decât cea de domiciliu sau de reşedinţă,
impozitul pe teren se calculează asupra terenului aferent construcţiilor pe baza
declaraţiei contribuabilului însoţită de schiţa terenului şi a clădirilor edificate pe acest
teren în vederea stabilirii suprafeţei de teren aferentă construcţiilor (curte) şi a suprafeţei
folosite în scopuri agricole.
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(5) Impozitul pe terenurile situate în intravilan cu construcţii se stabileşte în
cazul persoanelor fizice prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în hectare cu
sumele de mai jos, corespunzătoare rangului localităţii şi zonei din cadrul oraşului,
prevăzute de Legea nr.571/2003, astfel:
- zona A
6.545 lei/ha
- zona B
4.447 lei/ha
- zona C
2.113 lei/ha
- zona D
1.230 lei/ha
(6) Impozitul pe terenurile situate în intravilan în cazul persoanelor juridice,
se stabileşte după cum urmează :
- zona A
6.545 lei/ha
- zona B
4.447 lei/ha
- zona C
2.113 lei/ha
- zona D
1.230 lei/ha
Art.4: (1) Se aprobă încadrarea pe zone a terenurilor intravilane din oraşul
Valea lui Mihai în vederea stabilirii impozitului pentru terenurile înregistrate în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în funcţie de
categoria de folosinţă, potrivit pct.9 art.247 din Normele Metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se stabilesc următoarele niveluri la impozitul pe terenurile amplasate în
intravilan cu altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zona/categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure
Teren cu ape

Nivelurile pentru anul 2010 – lei/ha
Zona A Zona B
Zona C Zona D
28
21
19
15
21
19
15
13
21
19
15
13
46
35
28
19
53
46
35
28
28
21
19
15
15
13
8
-

(3) Suma stabilită conform tabelului de mai sus se înmulţeşte cu coeficientul
de corecţie – 3,00 corespunzător rangului localităţii.
Art.5: (1) Încadrarea pe zone a terenurilor amplasate în extravilanul oraşului
Valea lui Mihai, astfel:
- teren cu construcţii
- zona D
- arabil cernoziom
- zona A
- arabil dune de nisip
- zona D
- păşuni, fâneţe,
- zona D
- vie pe rod
- zona D
- livadă pe rod
- zona D
- teren cu apă – altul decât cel cu amenajări piscicole
- zona C
- pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
- zona C
- teren cu amenajări piscicole
- zona B
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(2) Impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului
exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel :
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.
6.1.
7.
7.1
8.
8.1
9.
10.

Categoria de folosinţă
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod
Vie până la intrare pe rod
Livadă pe rod
Livadă până la intrare pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure
cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

A
31
50
28
28
55
56
16

ZONA (lei/ha)
B
C
28
26
48
45
26
22
26
22
53
50
53
50
14
12

D
22
42
20
20
48
48
8

-

-

-

-

6

5

2

1

34
-

31
-

28
-

26
-

(3) Impozitul pe teren extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu
coeficientul de corecţie:
ZONA A
2,30

ZONA B
2,20

ZONA C
2,10

ZONA D
2,00

Art.6: Se aprobă impozitul asupra mijloacelor de transport şi remorci,
conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, atât pentru persoane fizice cât şi pentru
persoane juridice.
Art.7: Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8: (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire
care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 0,5 % din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
(2) Valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât
valorile impozabile ale construcţiei prevăzute în Anexa nr.5, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(3) Asupra valorilor impozabile stabilite mai sus, intervine aplicarea
coeficientului de corecţie în funcţie de zona în care este situată clădirea:
ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
2,30
2,20
2,10
2,00
4

Art. 9: Se aprobă taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate:
- cota de 2 % din valoarea contractului de servicii de reclamă şi publicitate
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate:
a. Expunerea de afişe, panouri sau altor
mijloace de publicitate
b. Pentru firmele instalate la locul exercitării
activităţii:
- persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale
- persoane juridice

Nivelurile aplicabile
începând cu anul fiscal 2013
lei/an/m2 sau fracţiune de m2

25

15
25

Art.10: Se aprobă impozitele pe spectacole pentru activităţile artistice şi
distractive de videotecă şi discotecă:
- în cazul videotecilor:
1,00 lei/mp/an
- în cazul discotecilor:
1,00 lei/mp/an
Art. 11: Se aprobă taxele zilnice după cum urmează:
- pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru parcarea mijloacelor
de transport, a utilajelor ori pentru depozitarea materialelor de construcţii, diferenţiat
pentru fiecare caz în parte: 3 lei/m2/zi, care se vor percepe începând cu a 6-a zi
calendaristică de la ocuparea locurilor publice; în primele 5 zile calendaristice nu se
percep taxe zilnice;
- pentru cazan fiert ţuică/cazan:
1,00 lei/zi
- moară pentru măcinat furaje:
0,50 lei/zi
- taxă utilizare WC public/intrare
0,50 lei
- pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în pieţe şi obor
taxele sunt prevăzute în Anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.12: (1) Se aprobă taxele de utilizare a utilajului multifuncţional pentru
efectuarea unor lucrări la solicitarea persoanelor fizice sau persoanelor juridice în suma
de 100 lei/oră.
(2) Se stabileşte taxa de utilizare a tractorului cu remorcă pentru efectuarea
unor lucrări de transporturi la solicitarea persoanelor fizice sau persoanelor juridice în
suma de 90 lei/oră.
Art.13: (1) Se aprobă taxele de eliberare a autorizaţiilor speciale de transport,
în funcţie de limita masei maxime a vehiculelor de transport marfă de peste 3,5 to, pe
sectoarele de drumuri interzise prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Valea lui
Mihai, nr.34/2001 numai pentru autovehiculele care aprovizionează societăţile
comerciale din centrul oraşului, după cum urmează:
- masa maximă între 3,5 - 5 tone:
3,00 lei/zi, respectiv, 30 lei/lună,
- masa maximă între 6 - 10 tone:
4,50 lei/zi, respectiv, 45 lei/lună
- masa maximă între 11 - 20 tone:
12,00 lei/zi, respectiv, 120 lei/lună
- masa maximă peste 20 tone:
15,00 lei/zi, respectiv 150 lei/lună
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(2) Circulaţia autovehiculelor de intervenţie (poliţie, ambulanţa, ISU, etc.) şi
cele aparţinând societăţilor ce prestează servicii pentru Primăria oraşului Valea lui
Mihai (salubrizare, întreţinere carosabil, întreţinere spaţii verzi, etc.) precum şi cele
aparţinând societăţilor comerciale care nu au altă cale de acces la sediul societăţii, se
face fără nici o restricţie pe tot teritoriul oraşului.
(3) Nerespectarea prevederilor din prezentul articol se sancţionează cu amendă
de la 250 lei la 2.500 lei şi contravenientul va plăti şi contravaloarea autorizaţiei de
transport.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art.14: Se aprobă taxa de xeroxare a documentelor din arhiva Primăriei
oraşului Valea lui Mihai, astfel:
- 1,00 lei/pagină xeroxată/coală format A4
- 2,00 lei/pagină xeroxată/coală format A3
Art.15: Se aprobă taxa pentru eliberarea formularelor prevăzute de Ordinul
nr.1430/2005, puse la dispoziţia solicitanţilor în suma de 0,50 lei/coală format A4.
Art.16: Se aprobă taxa de înregistrare a contractului de arendă în suma de 3,00
lei/ha sau fracţiune de hectar.
Art.17: Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie a anului fiscal a
impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de
transport datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice, se stabileşte o
bonificaţie de 10%.
Art.18: Impozitele şi taxele locale anuale se calculează prin rotunjire, în
sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 0,50 lei se
întregeşte la 1 leu, prin adaos. Rotunjirea se aplică la fiecare tip de creanţă în parte,
respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie.
Art.19: Se aprobă acordarea facilităţilor la plata impozitelor şi taxelor locale
pentru persoane fizice şi juridice începând cu anul fiscal 2013, conform Regulamentului
de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane
fizice şi juridice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai
nr.14/2008.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Belan István

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Todor Maria

Nr.4 din 14 ianuarie 2013
Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU
- 4 voturi ÎMPOTRIVĂ
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

ANEXA NR.1
la Hotărârea nr.4/14 ianuarie 2013

ÎNCADRAREA PE ZONE
a terenurilor din intravilanul oraşului Valea lui Mihai

ZONA A: strada Republicii nr.1 – 15 şi 2 - 14
ZONA B: străzile: Republicii de la nr.17, respectiv 16, Fabricii, Marton Aron,
Hunyadi Matyas, Calea Revoluţiei şi Kazinczy Ferenc
ZONA C: străzile: Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Breslelor,
Szent-Gyorgyi Albert, Izvorului, Bethlen Gabor, Kossuth Lajos, Deak Ferenc,
Vesselenyi Miklos, Pazmany Peter, Morii, Arany Janos, Erkel Ferenc, Gheorghe Doja,
Târgului, Kalvin Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Băncii, George Coşbuc,
Arpad, Kolcsey Ferenc, Danko Pista, Bathori Istvan, Orban Balazs, Alfred Nobel, 1
Decembrie, Bem Jozsef, Zorilor, şi punctele intravilane fără număr administrativ.
STRĂZILE NOI: Mate Imre, Ştrandului, Colegiului
ZONA D: străzile: Munkacsi Mihaly, Charles Darwin, Octavian Goga, Frater
Lorand, Liszt Ferenc, Lăcrămioarei, Emil Racoviţă, Madach Imre, Şcolii, Apaczai Csere
Janos, Jokai Mor, Crişan, Bocskai Istvan, Ciprian Porumbescu, Eotvos Lorand, Mikes
Kelemen, Szilard Leo, Iosif Vulcan, I.L. Caragiale, L. Pasteur, Victor Babeş, Ion
Creangă, I. Cantacuzino, K. Roentgen, Bartok Bela, II.Rakoczi Ferenc, Koos Karoly,
Gării, Budai Nagy Antal, Neumann Janos, Albert Einstein, Kodaly Zoltan, Jozsef Attila,
Horea, Zărandului, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Recsege,
Viilor, George Enescu, Hunyadi Janos, Brassai Samuel.
STRĂZILE NOI: Cozac Ludovic, Fekete Karoly, Dr. Chereji Teodor,
Lucernei, Teller Ede, Horia Hulubei, Wigner Jeno, Salcâmului, Teiului, Stejarului,
Lalelelor, Andrassy Erno, Jakab Rezso, Malik Dezso, Racz Gyula.
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

ANEXA NR.2
la Hotărârea nr.4/14 ianuarie 2013

ÎNCADRAREA PE ZONE
a terenurilor din intravilanul oraşului Valea lui Mihai, de altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii

ZONA A: strada Republicii nr.1 – 15 şi 2 - 14
ZONA B: străzile: Republicii de la nr.17, respectiv 16, Fabricii, Marton Aron,
Hunyadi Matyas, Calea Revoluţiei şi Kazinczy Ferenc
ZONA C: străzile: Avram Iancu, Vorosmarty Mihaly, Ady Endre, Breslelor,
Szent-Gyorgyi Albert, Izvorului, Bethlen Gabor, Kossuth Lajos, Deak Ferenc,
Wesselenyi Miklos, Pazmany Peter, Morii, Arany Janos, Erkel Ferenc, Gheorghe Doja,
Târgului, Kalvin Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Băncii, George Coşbuc,
Arpad, Kolcsey Ferenc, Danko Pista, Bathori Istvan, Orban Balazs, Alfred Nobel, 1
Decembrie, Bem Jozsef, Zorilor şi punctele intravilane fără număr administrativ.
STRĂZI NOI: Mate Imre, Ştrandului, Colegiului
ZONA D: străzile: Munkacsi Mihaly, Charles Darwin, Octavian Goga, Frater
Lorand, Liszt Ferenc, Lăcrămioarei, Emil Racoviţă, Madach Imre, Şcolii, Apaczai Csere
Janos, Jokai Mor, Crişan, Bocskai Istvan, Ciprian Porumbescu, Eotvos Lorand, Mikes
Kelemen, Szilard Leo, Iosif Vulcan, I.L. Caragiale, L. Pasteur, Victor Babeş, Ion
Creangă, I. Cantacuzino, K. Roentgen, Bartok Bela, II.Rakoczi Ferenc, Koos Karoly,
Gării, Budai Nagy Antal, Neumann Janos, Albert Einstein, Kodaly Zoltan, Jozsef Attila,
Horea, Zărandului, Korosi Csoma Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Recsege,
Viilor, George Enescu, Hunyadi Janos, Brassai Samuel.
STRĂZI NOI: Cozac Ludovic, Fekete Karoly, Dr. Chereji Teodor, Lucernei,
Teller Ede, Horia Hulubei, Wigner Jeno, Salcâmului, Teiului, Stejarului, Lalelelor,
Andrassy Erno, Jakab Rezso, Malik Dezso, Racz Gyula.
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

ANEXA NR.3
la Hotărârea nr.4/14 ianuarie 2013

TAXA
asupra mijloacelor de transport
A.I. Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică:
Lei/an/
200 cmc
sau
fracţiune

Tipul mijlocului de transport
- motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv
- autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cm3 şi 2000
cm3 inclusiv
- autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cm3 şi 2600
cm3 inclusiv
- autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm3 şi 3000
cm3 inclusiv
- autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3
- autobuze, autocare, microbuze
- alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la
12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie
internă
- tractoare înmatriculate
- vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică ‹ 4800 cm3
- vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică › 4800 cm3
- vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

8
18
72
144
290
24
30
18
2
4
50

B. Pentru remorci, semiremorci şi rulote:
Capacitatea
- până la o tonă inclusiv
- între 1 şi 3 tone inclusiv
- între 3 şi 5 tone
- peste 5 tone

- lei 9
34
52
64
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

ANEXA NR.4
la Hotărârea nr.4/14 ianuarie 2013

TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
A. În domeniul construcţiilor – în funcţie de valoarea acestora sau a
instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate:
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru
care se solicită:
Suprafaţa
- până la 150 m2inclusiv
- între 151 şi 250 m2 inclusiv
- între 251 şi 500 m2 inclusiv
- între 501 şi 750 m2 inclusiv
- între 751 şi 1.000 m2 inclusiv

lei
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00 + 0,01 lei/mp pt.
- peste 1.000 m2
ceea ce depăşeşte
suprafaţa de 1.000 mp
2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări necesare studiilor
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de
gaze şi petrol, alte exploatări: 8 lei/mp/an
3. 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 a reclamelor: 8 lei/mp/an de
suprafaţa ocupată de construcţii
4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu: 13 lei pentru fiecare racord.
5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului sau de către primar: 15 lei
6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă: 9 lei
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B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate şi pentru viza anuală sau
trimestrială a acestora:
1. 1.1. Pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi
economice:
 pentru cazane de fabricat rachiu
83 lei
 pentru liber-profesionişti
83 lei
 pentru mori, prese de ulei şi darace
83 lei
 pentru activităţi de proiectare
83 lei
 reparaţii (îmbrăcăminte si ale altor articole din
piele,articole electrice de uz gospodăresc,
ceasuri şi bijuterii ,alte reparaţii)
60 lei
 întreţinerea si repararea autovehiculelor
83 lei
 activităţi de pompe funebre şi similare
83 lei
 activităţi de secretariat si traducere
83 lei
 tăiat lemne cu drujba
60 lei
 dogar
60 lei
 coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
60 lei
 birou de copiat acte
60 lei
 comerţ comis-voiajor
60 lei
 confecţionat coroane
30 lei
 activitaţi fotografice si video
60 lei
 comerţ ambulant
60 lei
 comerţ cu amănuntul
83 lei
 comerţ cu ridicata
83 lei
2
 alimentaţie publică –pâna la 100 m
200 lei
2
 alimentaţie publică – peste 100 m
1.000 lei
 prestări servicii (sonorizare, organizări şi
amenajări ornamentale pentru evenimente,
construcţii, casă de pariuri sportive,
amanet, instalaţii ,alte servicii neenumerate)
83 lei
 pentru alte activităţi neprevăzute mai sus
83 lei
1.2. Taxa de viză anuală reprezintă 50 % din cuantumul taxelor pentru
activităţile economice prevăzute la pct.1.1.
2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

16 lei

3. Pentru eliberarea certificatului fiscal

6 lei

4. Pentru eliberarea certificatului de producător:

30 lei

5. Pentru viza trimestrială a certificatului de producător

6 lei

6. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliul local
6.Taxa timbru

25 lei pentru fiecare m2
sau fracţiune de m2

2 lei
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

ANEXA NR.5
la Hotărârea nr.4/14 ianuarie 2013

VALORILE IMPOZABILE PENTRU STABILIREA TAXELOR PENTRU
ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUCŢII PE ANUL 2013
- Clădiri

cu planşeu de lemn, pardosea de mortar de argilă amestecat
cu paie la pod, tencuiala pe şipci şi trestie la tavan
- Clădiri din construcţii metalice,cărămidă arsă etc.
- Clădiri din cărămidă nearsă,lemn,etc.
- Construcţii anexe:
- din metal,cărămidă arsă etc.
- din cărămidă nearsă, lemn etc.
- Mansardări, etajări:
- cu pereţi din zidărie
- cu pereţi din lemn
- cu pereţi metalici
- copertină metalică
- Şarpantă
- din lemn
- din metal
- Amenajări interioare
- Finisaje – zugrăveli şi vopsiri
- interioare
- exterioare
- Schimbarea tâmplăriei exterioare la clădiri, dacă nu se păstrează
forma,dimensiunile golurilor şi tâmplăriei

lei /mp
180
555
159
143
63

416
119
360
210
50
80
160
1,60
2,20
170

lei
- Împrejmuiri – inclusiv porţi:
- din lemn
- din plasă de sârmă
- panouri din tablă şi stâlpi metalici
- din cărămidă

20
20
30
35
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

ANEXA NR.6
la Hotărârea nr.4/14 ianuarie 2013

TAXE ZILNICE
pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului, în piaţă şi obor
Lei/zi/m2
sau
Specificaţie
abonament
1. pentru vânzarea produselor de orice fel din autovehicule (cu
excepţia animalelor vii)
2,00
- în caz de abonament lunar
1,00
2. Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor şi altor spaţii din
pieţe, târguri şi obor:
a. legume, fructe, zarzavaturi, lactate
2,00
- în caz de abonament lunar
1,00
b. produse industriale-cu mese asigurate
3,50
- în caz de abonament lunar
2,80
c. produse industriale-fara asiguarea meselor
3,50
- în caz de abonament lunar
0,60
3. Pentru vânzarea animalelor şi păsărilor, de fiecare animal sau
pasăre, astfel:
- bovine, bubaline, cabaline
4,50
- porci peste 6 luni, ovine şi caprine
2,50
- porci până la 6 luni
1,50
- animale mici şi păsări (cu excepţia puilor
de 1 zi) de fiecare animal sau pasăre
1,00
- pui de o zi /de fiecare pui/
0,30
4. Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport
expuse spre vânzare: - biciclete cu motor, motorete, scutere,
motociclete, tricicluri cu sau fără ataş, căruţe, etc
4,50
5. Pentru ocuparea temporară sau permanentă a locurilor publice, altele
decât cele mai de sus, precum şi a suprafeţelor din faţa magazinelor
sau atelierelor de prestări servicii:
- pentru vânzarea de produse sau prestări servicii diverse
2,00
- pentru depozitarea de diverse materiale în scopul vânzării
2,00
- pentru confecţionarea de produse
2,00
6. Pentru cântărirea animalelor, indiferent de greutate/pt.fiecare animal
2,00
7. Pentru cântărirea produselor/pentru fiecare sac cântărit
0,30
8. Intrarea la piaţă cu scop de cumpărare cu mijloace de transport:
- cu căruţe
3,00
- cu autoturisme, autoutilitare, microbuze
4,50
- cu autocamioane
8,00
9. Activităţi din alimentaţie publică
- abonament lunar
3,00
- taxa zilnică
4,00
10. Intrare cereale\sac
0,35
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