R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737465 – Telefon/fax : 0235/436610 , E– mail: primrosiesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr. 4 / 2015

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
analizând expunerea de motive prezentată de domnul primar Postolache
Constantin, avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Roşieşti, raportul
compartimentului financiar contabil precum şi avizul de legalitate al secretarului;
în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulteriore, Hotărârii Guvernului României nr. 1309/2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale în
domeniul impozitelor şi taxelor locale.
în temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. “ c “ şi art.
45, alin. 1 şi 2, lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă menţinerea impozitelor şi taxelor locale din anul fiscal
2014 şi pentru anul fiscal 2015, după cum urmează:
(2) Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează
prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii
determinată astfel:

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor
fizice
Valoarea impozabilă – lei/m2
Clădire cu instalaţie Clădire fără
electrică, de apă, de instalaţie
Tipul clădirii
canalizare şi de
electrică, de apă,
încălzire (condiţii
de canalizare şi
cumulative)
de încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale
935
555
rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
254
159
materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
159
143
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
95
63
orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
75% din suma
subsol, demisol şi/sau la mansardă,
75% din suma care
care s-ar aplica
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
s-ar aplica clădirii
clădirii
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A D
F. În cazul contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
50% din suma
subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
50% din suma care
care s-ar aplica
utilizate în alte scopuri decât cel de
s-ar aplica clădirii
clădirii
locuinţă, în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A - D

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul
terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
(4) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită
depăşeşte 150 m.p., valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru
fiecare 50 m.p. sau fracţiune din aceştia.
(5) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstrucţie,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul
terminării se actualizează astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost
terminate aceste ultime lucrări.
(6) În cazul contribuabililor menţionaţi la alin. 1 care deţin mai multe
clădiri cu destinaţie de locuinţă, impozitul pe clădiri se majorează după cum
urmează:
a) cu 65 % pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150 % pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de
domiciliu;
c) cu 300 % pentru cea de a treia clădire şi următoarele, în afara celei de la
adresa de domiciliu;
(7) Nu intră sub incidenţa alin. (5) persoanele fizice care deţin în
proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(8) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la
adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care
proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de
proprietar.
(9) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) au obligaţia să depună o
declaraţie specială la compartimentul Impozite şi taxe locale în raza cărora îşi au
domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.
Art. 2. (1) Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice se
calculează prin aplicarea cotei de 1,0 % asupra valorii de inventar a clădirii,
înregistrată în contabilitatea acestora.
(2) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe
calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.
(3) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a
clădirilor în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal 2015, cota impozitului pe clădiri este
de 10 % aplicată la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea
acestora şi 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referinţă.
Art. 3. (1) Pentru determinarea valorilor impozabile ale clădirilor pe ranguri
de localităţi şi zone în cadrul localităţilor componente ale comunei Roşieşti, toate
clădirile din localităţile Roşieşti şi Gara Roşieşti vor fi impozitate ca făcând parte

din zona “ A “, iar cele din localităţile Codreni, Gura Idrici, Idrici, Rediu şi Valea lui
Darie ca făcând parte din zona “ B “.
(2) La nivelurile calculate se vor aplica următorii coeficienţi de
corecţie:
a) – Roşieşti, rangul IV, zona “ A “, coeficient 1,10;
b) – Gara Roşieşti, rangul V, zona “ A “ coeficient 1,05;
c) – Codreni, Gura Idrici, Idrici, Rediu şi Valea lui Darie, rangul V, zona “ B
“ coeficient 1,0.
Art. 4. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a comunei,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor
juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau
de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Art. 5. (1) Impozitul pe teren, proprietatea contribuabililor, situat în
intravilanul localităţilor comunei Roşieşti se stabileşte în sumă fixă pe metru pătrat,
pe zone şi categorii de folosinţă a terenurilor astfel:
- Roşieşti = 889 lei/ha.
- Codreni = 534 lei/ha.
- Gara Roşieşti = 711 lei/ha.
- Gura Idrici = 534 lei/ha.
- Idrici = 534 lei/ha.
- Rediu = 534 lei/ha.
- Valea lui Darie = 534 lei/ha.
(2) Pentru terenurile situate în intravilanul localităţilor comunei Roşieşti care
au altă categorie de folosinţă decât curţi construcţii se vor impozita astfel:
- a) Zona A:
- arabil
= 28 lei/ha.
- păşuni
= 21 lei/ha.
- fâneţe
= 21 lei/ha.
- vii
= 46 lei/ha.
- livezi
= 53 lei/ha.
- păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră = 28 lei/ha.
- terenuri cu ape
= 15 lei/ha.
- b) Zona B:
- arabil
= 21 lei/ha.
- păşuni
= 19 lei/ha.
- fâneţe
= 19 lei/ha.
- vii
= 35 lei/ha.
- livezi
= 46 lei/ha.
- păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră = 21 lei/ha.
- terenuri cu ape
= 13 lei/ha.
(3) La nivelurile calculate se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie:
a) – Roşieşti, rangul IV, coeficient 1,10;

b) – Codreni, Gara Roşieşti, Gura Idrici, Idrici, Rediu şi Valea lui Darie,
rangul V coeficient 1,0.
(4) Pentru terenurile amplasate în extravilan, indiferent de rangul localităţii,
impozitul pe teren, în funcţie de categoria de folosinţă şi zona, este următorul:
Pentru zona C: Roşieşti, Codreni, Gara Roşieşti, Idrici, Rediu şi Gura Idrici:
- teren cu construcţii = 26 lei/ha.
- arabil = 45 lei/ha;
- păşune/fâneaţă = 22 lei/ha;
- vie pe rod = 50 lei/ha;
- livadă pe rod = 50 lei/ha;
- pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia pădure în vârstă de
până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie = 12 lei/ha;
- teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole = 2 lei/ha;
- teren cu amenajări piscicole = 28 lei/ha;
Pentru zona D: Valea lui Darie:
- teren cu construcţii = 22 lei/ha.
- arabil = 42 lei/ha;
- păşune/fâneaţă = 20 lei/ha;
- vie pe rod = 48 lei/ha;
- livadă pe rod = 48 lei/ha;
- pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia pădure în vârstă de
până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie = 8 lei/ha;
- teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole = 1 leu/ha;
- teren cu amenajări piscicole = 26 lei/ha;
(5) La nivelurile calculate se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie:
a) – Roşieşti, rangul IV, coeficient 1,10;
b) – Codreni, Gara Roşieşti, Gura Idrici, Idrici, Rediu şi Valea lui Darie,
rangul V coeficient 1,0.
Art. 6. Impozitele şi taxele pe clădirile şi terenurile dobândite în cursul anului,
indiferent sub ce formă, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare
celei în care acestea au fost dobândite, impozitele calculându-se proporţional cu
perioada rămasă până la sfârşitul anului.
Art. 7. (1). Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care
trebuie înmatriculat, datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, astfel:
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică
Suma, în lei, pentru fiecare
grupă de 200 cm3 sau fracţiune
din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme
8
3
cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm
inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
18
3
3
1.601 cm şi 2.000 cm inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
72
3
3
2.001 cm şi 2.600 cm inclusiv

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3.001 cm3
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa
totală maximă autorizată de până la 12 tone
inclusiv
8. Tractoare înmatriculate

144
290
24
30

18

(2) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este următorul:
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea
Ax(e) motor(oare) cu sistem Alte sisteme de
brută încărcată maximă admisă
de suspensie pneumatică
suspensie pentru axele
sau echivalentele
motoare
recunoscute
I. două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone,
0
133
dar mai mică de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone,
133
367
dar mai mică de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone,
367
517
dar mai mică de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone,
517
1.169
dar mai mică de 18 tone
5. Masa de cel puţin 18 tone
517
1.169
II. 3 axe
1. Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone,
dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1.472

6. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

947

1.472

615

623

623

973

973

1.545

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

III. 4 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

(3). În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren
rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul următor:
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea
Ax(e) motor(oare) cu sistem Alte sisteme de
brută încărcată maximă admisă
de suspensie pneumatică
suspensie pentru axele
sau echivalentele
motoare
recunoscute
I. 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone,
0
0
dar mai mică de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone,
0
0
dar mai mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone,
0
60
dar mai mică de 18 tone
4. Masa de cel puţin 18 tone,
60
137
dar mai mică de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone,
137
320
dar mai mici de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone,
320
414
dar mai mică de 23 tone

7. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone

414

747

747

1.310

747

1.310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1.429

1.429

1.984

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986

1.395

1.937

1.937

2.679

2.679

3.963

2.679

3.963

II. 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone
3. Masa de cel puţin 26 tone,
dar mai mică de 28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone,
dar mai mică de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mică de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone,
dar mai mică de 36 tone
8. Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
9. Masa de cel puţin 38 tone
III. 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,
dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,
dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone,
dar mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone

V. 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,
dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone,
dar mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone

794

960

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

(4) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte
dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alineatul anterior, impozitul pe
mijlocul de transport este următorul:
a. până la 1 tonă inclusiv
b. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. peste 5 tone

9
34
52
64

Art. 8. Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, contribuabilii
datorează taxe diferenţiate, după cum urmează:
a) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru
care se solicită:
- până la 150 m.p. inclusiv
5 lei
- între 151 m.p. şi 250 m.p. inclusiv
6 lei
- între 251 m.p. şi 500 m.p. inclusiv
8 lei
- între 501 m.p. şi 750 m.p. inclusiv
10 lei
- între 751 m.p. şi 1.000 m.p. inclusiv
12 lei
- peste 1.000 m.p.
12 lei + 0,01 lei/m.p. pentru
fiecare m.p. care depăşeşte 1.000 m.p.
Fiind în mediul rural taxa se reduce cu 50%.
b) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1 % din valoarea
autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu
destinaţie de locuinţă şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50 %.
c) Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de
gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m.p. este de 7
lei.
d) Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare
execuţiei lucrărilor de bază, daca nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de
3 % din valoarea autorizată a construcţiilor.

e) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de
corturi, căsuţe sau rulote, campinguri, taxa datorată este de 2 % din valoarea
autorizată a lucrării sau a construcţiei.
f) 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 reclamelor taxa datorată este de 7 lei
pentru fiecare m.p.
g) Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a
construcţiilor şi a amenajărilor taxa datorată este de 0,1 % din valoarea impozabilă a
acestora. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu
suprafaţa construită a clădirii supuse demolării.
h) Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiei de
construire taxa este de 30 % din valoarea taxei iniţiale.
i) Pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu taxa datorată este de 11 lei pentru fiecare instalaţie.
j) Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului de
către primar, taxa datorată este de 13 lei.
k) Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa
datorată este de 8 lei.
l) Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative,
taxa datorată este de 13 lei.
m) Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 15 lei.
n) Pentru eliberarea certificatului de producător 50 lei.
Art. 8. Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de
reclamă şi publicitate datorează:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică o taxă anuală de 28 lei pentru fiecare m.p. sau fracţiune de m.p.
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate o taxă anuală de 20 lei pentru fiecare m.p. sau fracţiune de m.p.
Art. 9. Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de
videotecă şi discotecă impozitul se stabileşte pentru fiecare zi de funcţionare, astfel:
- pentru videotecă – 1 leu/m.p./zi
- pentru discotecă – 2 lei/m.p./zi.
Art. 10. Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor
menţionate la art. 9 se aplică coeficientul de corecţie de 1,10.
Art. 11. Contribuabilii, datorează o taxă zilnică pentru folosirea locurilor
publice de desfacere din comună, astfel:
(1) Pentru vânzarea produselor de orice fel din:
a) vehicule
= 5 lei
b) autoturisme
= 5 lei
c) autoturisme cu remorcă
= 10 lei
d) autocamioane
= 15 lei
e) autocamioane cu remorcă
= 25 lei

(2) Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din
exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu = 5 lei.
Art. 12. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune animală care aparţin
contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport, după cum
urmează:
a) – căruţă cu un cal
= 10 lei
b) – căruţă cu doi cai
= 15 lei
c) – car cu boi
= 15 lei.
Art. 13. Taxe extrajudiciare de timbru:
Cap.I.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de
instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi
de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
1.Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor,
sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor
acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
2 lei
2.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
2 lei
- pentru animale peste 2 ani
4 lei
3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor pe cap
de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2 lei
- pentru animale peste 2 ani
5 lei
4.Înregistrarea, la cerere,în actele de stare civilă a
schimbării numelui
15 lei
5. Înregistrarea, la cerere,în actele de stare civilă a
desfacerii căsătoriei
2 lei
6.Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă
române a actelor de stare civilă întocmite de
de autorităţile străine
2 lei
7.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a
actelor de stare civilă
2 lei
8.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul
celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
2 lei
9. Taxă desfacere căsătorie
500 lei
Cap.II.
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe.

1.Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor
şi
remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
kg inclusiv
60 lei
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de
3.500 kg
145 lei
2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar
9 lei
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
414 lei
Art. 14. Impozitele şi taxele astfel stabilite se vor încasa începând cu data de 1
ianuarie 2015.
Impozitul pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijlocul de
transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren
şi a impozitului pe mijlocul de transport datorate pentru întregul an de către
contribuabili până la data de 31 martie 2015 se acordă o bonificaţie de 10 %.
Art. 15. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea
Consiliului local Roşieşti nr. 9/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
R o ş i e ş t i , 30 ianuarie 2015.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciobotaru Sorin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Teletin Victor

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015 cu un
număr de 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abţineri”din numărul total de 12
consilieri prezenţi la şedinţă. Total consilieri în funcţie 13.

