ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA EREMITU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.1
din 14 ianuarie 2013
pentru modificarea Hotărârii nr.30/2012
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013;
Consiliul Local al comunei Eremitu;
Având în vedere prevederile:
– Titlului IX. privind impozitele şi taxele locale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
– H.G.R. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe
assimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
– Ordonanța nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și
taxelor locale
În temeiul art.36 alin.(4) lit.c) şi art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Valorile impozabile, impozitele și taxele locale prevăzute în H.G.R. nr.1309/2012 se vor reduce
conform prezentei hotărâri, respectiv Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2012 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentu anul 2013 se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La cap.I, pct.1, alin.(3), tabelul se va înlocui cu următorul tabel:
Valoarea impozabilă
- lei/m2 Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori
din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic
B. 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
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. 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
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansarda,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansarda,
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire
(condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau
încălzire

870

516

236

148

148

133

88

59

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care sar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care sar aplica clădirii

2. La cap.II, la ”Calculul impozitului”, alin.(2), tabelul se va înlocui cu următorul tabel:
NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PE RANGURI DE LOCALLITĂŢI

Zona in cadrul
localitatii

Rangul IV – EREMITU
- lei/ha -

Rangul V - DĂMIENI, CĂLUGĂRENI, C. CETĂŢII, MĂTRICI
- lei/ha -

D

324

165
1

3. La cap.II, la ”Calculul impozitului”, alin.(4), tabelul se va înlocui cu următorul tabel:
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII Zona D
Nr. crt.
Categoria de folosinţă
- lei/ha 1.
Teren arabil
14
2.
Păşune
12
3.
Fâneaţă
12
4.
Vie
17
5.
Livadă
26
6.
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
14
7.
Teren cu ape
x
8.
Drumuri şi căi ferate
x
9.
Teren neproductiv
x

4. La cap.II, la ”Calculul impozitului”, alin.(6), tabelul se va înlocui cu următorul tabel:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Zona D
Categoria de folosinţă
- lei/ha Teren cu construcţii
20
Arabil
39
Păşune
18
Fâneaţă
18
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
44
Vie până la intrarea pe rod
x
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
44
Livadă până la intrarea pe rod
x
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
7
nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
x
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
1
Teren cu amenajări piscicole
24
Drumuri şi căi ferate
x
Teren neproductiv
x

5. La cap.III, alin.(11), tabelul se va înlocui cu următorul tabel:

Masa totală maximă autorizată
a) Până la 1 tonă inclusiv

Impozitul, în lei
9

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

31

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

48

d) Peste 5 tone

59

6. La cap.IV, alin.(1), tabelul se va înlocui cu următorul tabel:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 mp inclusiv
b) Între 151 mp şi 250 mp inclusiv
c) Între 251 mp şi 500 mp inclusiv
d) Între 501 mp şi 750 mp inclusiv
e) Între 751 mp şi 1.000 mp inclusiv
f) Peste 1.000 mp

Taxa (lei)
2,5
3
3,5
4,5
5,5
7 + 0,01 lei pentru
fiecare mp care
depăşeşte 1.000 mp
2

7. La cap.XI, la ”Taxele extrajudiciare de timbru”, tabelul se va înlocui cu următorul tabel:
LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
CAPITOLUL I.
Taxele pt. eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante,
Ministerul Justitiei Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si de notarii
publici,
precum si pt. alte servicii prestate de unele institutii publice,
1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte
autoritati publice, prcum 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 acte pt. care
se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pt. animale sub 2 ani
- pt. animale peste 2 ani
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de
animal, in bilete de proprietate:
- pt. animale sub 2 ani
- pt. animale peste 2 ani
4. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului
5. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
6. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila
intocmite de autoritatile straine
7. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila
8. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse
sau deteriorate
9. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

- lei -

2,00

X
2,00
2,00
X
2,00
4,00
14,00
2,00
2,00
2,00
2,00
14

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Eremitu.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul primăriei comunei Eremitu şi
publicarea pe site-ul propriu.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Janka István

Contrasemnează:
SECRETAR,
Kovács Lajos-Attila

L.S.
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