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ROMANIA 
JUD. MURES 
CONSILIUL LOCAL  
CEUASU DE CÎMPIE  
 
 
 
 

HOTARAREA NR. __________ 
din 16 iunie 2011 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 
 
 
 

• Consiliul local al comunei Ceuasu de Cîmpie in sedinta ordinara din data de 16 iunie 

2011; 

• În  conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea si complectarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  

• Având în vedere referatul Biroului Taxe si Impozite  prin d-na referent Gliga Rodica; 

• Avand în vedere proiectul de hotarare cu privire la impozitele si taxele locale pentru anul 

2012, avizat de Comisia de specialitate; 

• În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

 
 

HOTARESTE:  
 

 
 Art.1   Aproba si stabileste pentru anul 2011 impozitele si taxele locale aferente, care se vor 

situa la nivelul celor din 2011, ajustate/indexate/majorate cu rata inflatiei în conformitate cu 

referatul si proiectul de hotarare, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza serviciul finante/ biroul 

impozite si taxe, prin doamna referent Gliga Rodica. 

Art.3   Un exemplar din hotarare se inainteaza Institutiei Prefectului Judetul Mures, 1 

exemplar ramane la dosarul de sedinta, 1 exemplar la Serviciul finante/ biroul impozite si taxe 

- doamnei referent Gliga Rodica. 

 

 

         Contrasemneaza                                             PRESEDINTE DE SEDINTA 
           SECRETAR                                                              Szilagyi Dezso 
         Domocos Maria 
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vechi 
 

          IMPOZIT CLADIRI 

a) cladire beton si caramida  - Ceuas 437 lei/mp; satele apartinatoare 417 lei/mp. 

b) cladire cu pereti din lemn, piatra naturala, caramida nearsa – Ceuas 125 lei/mp; satele 

apartinatoare 120lei/mp. 

c) Cladire anexa din beton, caramida arsa – Ceuas 112 lei/mp; satele apartinatoare 107 

lei/mp. 

d) Cladire anexa din lemn, caramida nearsa – Ceuas 50 lei/mp; satele apartinatoare 47 

lei/mp. 

e) Incaperi la subsol, mansarde locuite – 75% din valoarea impozabila calculata. 

f) Incaperi la subsol, mansarde in alte scopuri decit locuite – 50% din valoarea impozabila 

calculata. 

 

    Impzitul este de 0,1% la valoarea impozabila. 

    Locuinta a carei suprafata depaseste 150 mp valoarea impozabila se majoreaza cu cite 5% 

pentru fiecare 50 mp sau fractiune. 

    Impozitul se majoreaza cu :  

- 15% pentru prima cladire in afara adresei de domiciliu, 

- 50% pentru cea de a doua cladire, 

- 75% pentru cea de a treia cladire, 

- 100% pentru cea de a patra cladire. 

Impozit cladiri – persoane juridice- cota de impozitare este de 1% asupra valorii din 

contabilitate. 

             - obligatoriu reevaluarea cu 3 ani anterior anului fiscal de referinta, 

             - in cazul nereevaluarii impozitul este de 10% la valoarea de inventar a cladirii. 

In cazul cladirilor amortizate integral impozitul se reduce cu 15%. 

Impozitul se plateste annual in 2 rate egale : 31 martie ; 30 septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie pana la 31 martie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de 

transport se acorda o bonificatie de 10%. 

Impozitul annual de pana la 50 lei se plateste pana la 31 martie. 
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   IMPOZIT PE TEREN 

a) intravilan cu constructii – Ceuas 699 lei/mp; satele apartinatoare 536 lei/mp. 

b) intravilan agricol               Ceuas lei/mp  - satele apartinatoare lei/mp 

                                    - arabil          22                          20 

                                    - pasune        17                          15 

                                    - fîneata        17                          15 

                                    - vie              36                          33 

                                    - livada         42                          38 

                                    - padure        22                          20 

c)     extravilan                    Ceuas lei/mp  -  satele apartinatoare lei/mp 

                            - arabil         40                          36 

                            - pasune       22                          20 

                            - fîneata       22                          20 

                            - vie pe rod  44                          40 

                            - livada        44                          40 

                            - padure       13                          12 

 

 

             IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

- autoturisme cu capacitate cilindrica pana la 1600 cmc         7 lei 

      ( motorete, scutere, motociclete) 

- autoturisme cu capacit. între 1601- 2000 cmc                       15 

- autoturisme cu capacit. între 2001 – 2600 cmc                     30 

- autoturisme cu capacit. între  2601 – 3000 cmc                    60 

- autoturisme cu capacit. peste 3001 cmc                                120 

- autobuse, autocare, microbuse                                               20 

- alte autocamioane de pana la 12 to                                        25 

- tractoare înmatriculate                                                           15 

- tractoare neînmatriculate                                                        15 + 10 lei pentru fiecare utilaj 

- remorci pana la 1 to                                                                7 

- remorci pana la 1 – 3 to                                                          24 

- remorci pana la 3 – 5 to                                                          37 

- remorci peste 5 to                                                                   46 

 

             TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM 

- pana la 150 mp                     2 lei 
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- intre 151 – 250 mp               2,5 

- intre 251 – 500 mp               3,5 

- intre 501 – 750 mp               4 

- intre 751 – 1000 mp             5 

- peste  1000 mp                     5 lei + 0,01 lei/mp care depaseste 1000 mp. 

 

TAXA pentru eliberarea unei autorizatii de construire este egala cu 0,5% din valoarea 

autorizata a lucrarilor de constructii dar nu mai mica decat cea din anexa la calcularea valorii 

impozabile. 

TAXA pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie este de 1% din 

valoarea autorizata a lucrarilor. 

TAXA pentru desfiintarea unei constructii este de 0,1% din valoarea impozabila a 

constructiei. 

TAXA pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau autorizatii de construire este de 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului initial. 

TAXA pentru eliberarea de autorizatii pentru racorduri si bransamente la retele de apa, 

canalizare, gaz, energie electrica, telefonie, televiziune prin cablu este de 9 lei/racord. 

TAXA pentru avizarea certificatului de urbanism de catre primar este de 11 lei. 

TAXA pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala este de 7 lei. 

TAXA pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice este de 11 

lei. Viza anuala este de 5,5 lei, aceasta facanduse pana la 31 decembrie a anului in curs pentru 

anul urmator. 

TAXA pentru eliberarea certificatului de producator este de 57 lei. 

TAXA pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei de functionare pentru alimentatie 

publica (baruri, restaurante) este de 100 lei. 

TAXA pentru servicii de reclama si publicitate este de 1-3% din valoarea serviciilor. 

TAXA pentru afisaj pentru activitati economice este de 23 lei. 

TAXA pentru panou, afisaj pentru reclama este de 17 lei. 

Se achita in 4 rate  - 15.03 ; 15.06 ; 15.09 ; 15.11 ; 

Scutiri pentru plata impozitului pe cladiri si a terenului aferent se face de la data depunerii 

actelor Consiliului local pentru:  

- veterani de razboi, 

- persoanele prevazute la art. 1 din D-L 118/1990 – persoane persecutate politic, 

- persoane conform L 341/2004 – revolutionarii din 1989, 

- vaduve de razboi, vaduvele veteranilor necasatorite, 

- persoanele cu handicap grav sau accentuat, 

- persoanele incadrate in gradul I de invaliditate. 
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       Nivelul impozitelor si taxelor locale poate fi majorat annual pana la 20% prin hotararea 

Consiliului local. 

 

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza serviciul finante prin 

doamna referent Sandor Maria. 

Art.3   Un exemplar din hotarare se inainteaza Institutiei Prefectului Judetul Mures, 1 

exemplar ramane la dosarul de sedinta, 1 exemplar la Serviciul finante 

 

 

 

 

         Contrasemneaza                                             PRESEDINTE DE SEDINTA 
              Secretar                                                                Farkas Domokos 
         Domocos Maria 


