ROMANIA
CONSILIUL LOCAL ION ROATA
JUDETUL IALOMITA

HOTARARE
cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
CONSILIUL LOCAL ION ROATA, JUDETUL IALOMITA:
Avand in vedere:
-expunerea de motive nr.1751/14.12.2006 a primarului comunei Ion Roata;
Examinand :
-raportul nr.1752/14.12.2006 al contabilului comunei;
-avizul nr.1753/14.12.2006 al Comisiei de buget-finante;
-avizul de legalitate nr.1754/14.12.2006 al secretarului comunei ;
In conformitate cu :
-prevederile art.9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15.10.1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
-art.5 din OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale aprobata si modificata
de Legea nr.108/2004;
-art.287 si art.288 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.222-224 si
289 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal si a prevederilor Legii nr.343/2006 pentru modificarea si
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
-prevederile HG nr.1514/2006, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru
amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2007;
In temeiul dispozitiilor art.38 al.2 lit.d si art.46 din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2007, conform
prevederilor Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa cum urmeaza:
a)nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe sunt cele prevazute
in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anul 2007,
b)cota prevazuta la art.253 al.2, reprezentand impozitele pe cladiri datorat de
persoane juridice se stabileste la 1 %.
c) )cota prevazuta la art.253 al.6, reprezentand impozitele pe cladiri nereevaluate
datorat de persoane juridice se stabileste la 10 %.
d)cota prevazuta la art.270 al.4, reprezentand taxa pentru servicii de reclama si
publicitate se stabileste la 3 %.
Art.2.Bonificatia prevazuta la art.255 alin.2, art.260 al.2, art.265 al.2 din Legea
nr.571/2003, se stabileste pentru contribuabili, dupa cum urmeaza:
a)-5% in cazul impozitelor pe cladiri;
b)-5% in cazul impozitului pe teren;

c)-5% in cazul taxei auto.
Art.3.(1)Majorarea anuala prevazuta la art.287 din Legea nr.571/2003, se
stabileste dupa cum urmeaza:
a)in cazul impozitului pe cladiri:
-la 5 % pentru persoanele juridice prevazute la art.253 al.2
-la 5 % pentru persoanele fizice, pentru valorile impozabile prevazute la art.251,
al.3.
b)in cazul impozitului pe teren:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
c)impozitul pe mijloacele de transport, cu exceptia celor prevazute la art.263al.4,5
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d)pentru eliberarea unor certificate si autorizatii, taxele se majoreaza dupa cum
urmeaza:
d1)certificatul de urbanism:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d2)autorizatia de construire:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d3) autorizatii de foraje si excavari:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d4)autorizatii de desfiintare:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d5)autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d6)avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d7)certificatul de nomenclatura stradala:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d8)autorizatii sanitare de functionare:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d9)autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d10)copiile heliografice:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
d11)certificat de producator la 5 %.

e)in cazul altor taxe locale, cu exceptia celor prevazute la art.295 al.11, lit.b, d:
-la 5 % pentru persoanele juridice;
-la 5 % pentru persoanele fizice.
Art.4.La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL nr.53/2005.
Art.5.Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Ialomita in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului comunei Ion Roata.
Art.6.Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei Ion
Roata, judetul Ialomita.

Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza secretarul
comunei Ion Roata,
Iordache Darius.

Nr. 62.
Adoptata la Ion Roata
Astazi 15.12.2006.

Anexa la H.C.L. nr…. din 15.12.2006
TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE,
IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE
ACESTORA, PENTRU ANUL 2007
CAPITOLUL I – IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI
I. VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata
la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art.251.al.3
Nr.
Crt
.
1.

Felul cladirilor si al altor constructii
impozabile

Valoarea impozabila - lei/mpCu instalatii de apa,
Fara instalatii de
canalizare, electrice,
apa, canalizare,
incalzire
electrice,
incalzire
669
397

a) Cladire cu cadre din beton armat, sau cu
pereti exteriori din caramida arsa, piatra
naturala sau din alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic
b) Cladire cu peretii exteriori din lemn, din
182
114
piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic
c) Cladire-anexa cu cadre din beton armat, sau
114
102
cu pereti exteriori din caramida arsa, piatra
naturala sau din alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic
d) Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn,
68
45
din piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic
*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului
ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina
fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz,
in conditii similare impozitului pe cladiri.

CAPITOLUL II– IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN TERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 258 alin. (2)
Zona in cadrul
Nivelurile impozitului pe ranguri de localitati – LEI (RON)/HAlocalitatii
Rangul IV- sat.Ion Roata
Rangul V - sat Brosteni
A
636
509
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
- ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA
DE TERENURI CU CONSTRUCTII Art. 258 alin. (4)
Nr. crt.
Categoria de folosinta
Zona A
1.
Teren arabil
20
2.
Pasune
15
3.
Faneata
15
4.
Vie
33
5.
Livada
38
6.
Teren cu ape
11
*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului
ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe
teren.
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN - lei/ha*) Art. 258 alin. (6)
Nr.
Categoria de folosinta
Zona
crt.
A
B
C
D
1.
Teren cu constructii
22
2.
Arabil
36
3.
Pasune
20
4.
Faneata
20
5.
Vie pe rod, alta decat
40
cea prevazuta al
pct.5.1
5.1. Vie pana la intrarea pe
x
x
x
x
rod
6.
Padure sau alt teren cu
12
vegetatie forestiera cu
exceptia celui
prevazut la pct.6.1
6.1
Padure in varsta de
x
x
x
x
pana la 20 de ani si

padure cu rol de
protectie
7.
Teren cu apa, altul
4
decat cel cu amenajari
piscicole
8.
Teren cu amenajari
24
piscicole
*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului
ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe
teren.
CAP.III TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE
MIJLOACELE DE TRANSPORT*)
Art. 263 alin. (2)
Tipuri de autovehicule
Suma, in lei, pentru
fiecare grupa de 200 cmc
sau fractiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
7
cilindrica de pana la 1600 cmc
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc
15
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc
30
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc
60
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc
120
6. Autobuze, autocare, microbuze
20
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12
25
tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna
8. Tractoare inmatriculate
15
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
Art. 263 alin. (4) si art. 292 alin. (3)
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata (in tone)

1.Vehicule cu doua axe:
a)peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t
b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t
c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t
d) peste 15 t

-

Taxa lei -

Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatica sau un
echivalent
recunoscut
X
100
110
218
307

Vehicule cu
alt sistem de
suspensie
X
110
218
307
694

2.Vehicule cu 3 axe:
a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t
b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t
c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t
d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t
e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t
- Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote

X
110
137
281
365
563
563

X
137
281
365
563
874
874
lei / an

a)pana la o tona inclusive
7
b)peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
24
c)peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
37
d)peste 5 tone
46
CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural
Taxa – lei/m.p.
Art.267 al.1
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) pana la 150 mp inclusive
2
b) intre 151 si 250 mp inclusive
2.50
c) intre 251 si 500 mp inclusive
3.50
d) intre 501 si 750 mp inclusive
4
e) intre 751 si 1.000 mp inclusive
5
f) peste 1.000 mp
5 + 0.005 pentru fiecare
mp care depaseste 1.000
mp
Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau 6 pentru fiecare mp afectat
excavari
Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire
6 pentru fiecare mp de
pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile
suprafata ocupata de
si in spatiile publice, precum si
pentru amplasarea
constructie
corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor
Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind
9 pentru fiecare racord
lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune
prin cablu
Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
11
de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de
catre primari
Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
7
nomenclatura stradala si adresa

Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru
11
desfasurarea unei activitati economice:
Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare
14
Art. 268 alin. (3)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
23 lei/mp sau fractiune de
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de
mp
consiliul local
Art. 268 alin. (4)Taxa pentru eliberarea certificatului de producator
57
Art. 268 alin. (5)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei
500
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica
23 lei/mp sau fractiune de
Art.271 alin.2 lit.a Taxa pentru reclama si publicitate,în cazul unui
mp
afisaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică
Art.271 alin.2 lit.b Taxa pentru reclama si publicitate,
17 lei/mp sau fractiune de
în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana derulează o
mp
activitate economică
CAPITOLUL V - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 275 alin. (2)
Manifestarea artistica sau activitatea distractiva
In cazul videotecilor
1 leu/mp/zi
In cazul discotecilor
2 lei/mp/zi
CAPITOLUL VI - SANCTIUNI
LIMITELE MINIME Si MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 294 alin. (3)
Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda
de la 50 de lei la 200 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la
200 de lei la 500 de lei.
Art. 294 alin. (4)
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de
intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 230 de lei la 1.130 de lei.
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 294 alin. (6)
(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale
amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%,
respectiv:
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de
la 200 de lei la 800 lei iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 800 de
lei la 2000 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de
intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 920 de lei la 4520 de lei.
CAP.VII - ALTE TAXE LOCALE
Art.283 alin.1
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice
13 lei/zi
Art.283 alin.2
Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si
34 lei/an
utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala,
pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate.

VIII.TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
1.Eliberarea de catre organele administratiei publice locale, care, in exercitarea
1
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 acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru
mai mare
2.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
X
-pentru animale sub 2 ani
1
-pentru animale peste 2 ani
1
3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de
X
animal, in bilet de proprietate:
-pentru animale sub 2 ani
1
-pentru animale peste 2 ani
3
4.Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala
4
5.Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase,
1
distruse sau deteriorate
IX. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie 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 750 kg
26
inclusiv
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg
52
inclusiv si 3.500 kg inclusiv
c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg
104
2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor
7
neinmatriculate permanent au temporar
3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor
296
X. Taxa pentru redactarea si inregistrarea contractelor de arenda conform art.6 al.3
6
din Legea arendarii nr.16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
Secretar,
Iordache Darius.

