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ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

I.I.I.I. IMPOZITULIMPOZITULIMPOZITULIMPOZITUL PEPEPEPE CLCLCLCLĂĂĂĂDIRIDIRIDIRIDIRI PEPEPEPE ANULANULANULANUL 2013201320132013

VALORILEVALORILEVALORILEVALORILE IMPOZABILEIMPOZABILEIMPOZABILEIMPOZABILE
pepepepe metrumetrumetrumetru ppppăăăătrattrattrattrat dededede suprafasuprafasuprafasuprafaţăţăţăţă construitconstruitconstruitconstruităăăă desfdesfdesfdesfăşăşăşăşuraturaturaturatăăăă*)*)*)*) lalalala clclclclăăăădiridiridiridiri şşşşiiii altealtealtealte construcconstrucconstrucconstrucţţţţiiiiiiii

aparaparaparaparţţţţininininâââândndndnd persoanelorpersoanelorpersoanelorpersoanelor fizicefizicefizicefizice

Nr.
crt. Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile

Valoarea impozabilă**)
(lei/m2 )

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice,
încălzire [condiţii
cumulative***)]

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice,

încălzire

0 1 2 3
A Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi

exteriori din cărămidă arsă sau din orice
materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic.

806 478

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 termic.

219 137

C 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.

137 123

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 termic

82 54

5. ÎÎÎÎnnnn cazulcazulcazulcazul contribuabiluluicontribuabiluluicontribuabiluluicontribuabilului carecarecarecare dedededeţţţţineineineine lalalala
aceeaaceeaaceeaaceeaşşşşiiii adresadresadresadresăăăă îîîîncncncncăăăăperiperiperiperi amplasateamplasateamplasateamplasate lalalala subsol,subsol,subsol,subsol,
lalalala demisoldemisoldemisoldemisol şşşşi/saui/saui/saui/sau lalalala mansardmansardmansardmansardăăăă,,,, utilizateutilizateutilizateutilizate cacacaca
locuinlocuinlocuinlocuinţăţăţăţă îîîînnnn oricareoricareoricareoricare dintredintredintredintre tipuriletipuriletipuriletipurile dededede clclclclăăăădiri,diri,diri,diri,
prevprevprevprevăăăăzutezutezutezute lalalala pct.pct.pct.pct. AAAA ---- DDDD

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

6. ÎÎÎÎnnnn cazulcazulcazulcazul contribuabiluluicontribuabiluluicontribuabiluluicontribuabilului carecarecarecare dedededeţţţţineineineine lalalala
aceeaaceeaaceeaaceeaşşşşiiii adresadresadresadresăăăă îîîîncncncncăăăăperiperiperiperi amplasateamplasateamplasateamplasate lalalala subsol,subsol,subsol,subsol,
lalalala demisoldemisoldemisoldemisol şşşşi/saui/saui/saui/sau lalalala mansardmansardmansardmansardăăăă,,,, utilizateutilizateutilizateutilizate îîîînnnn
altealtealtealte scopuriscopuriscopuriscopuri decdecdecdecââââtttt celcelcelcel dededede locuinlocuinlocuinlocuinţăţăţăţă îîîînnnn oricareoricareoricareoricare
dintredintredintredintre tipuriletipuriletipuriletipurile dededede clclclclăăăădiri,diri,diri,diri, prevprevprevprevăăăăzutezutezutezute lalalala pct.pct.pct.pct. AAAA
---- DDDD

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

7.
1.1.1.1. PersoanelePersoanelePersoanelePersoanele fizicefizicefizicefizice carecarecarecare auauauau îîîînnnn proprietateproprietateproprietateproprietate
doudoudoudouăăăă sausausausau maimaimaimai multemultemultemulte clclclclăăăădiri,diri,diri,diri, datoreazdatoreazdatoreazdatoreazăăăă unununun
impozitimpozitimpozitimpozit pepepepe clclclclăăăădiridiridiridiri majoratmajoratmajoratmajorat dupdupdupdupăăăă cumcumcumcum
urmeazurmeazurmeazurmeazăăăă::::
A).A).A).A). CuCuCuCu 65%65%65%65% pentrupentrupentrupentru primaprimaprimaprima clclclclăăăădiredirediredire îîîînnnn afaraafaraafaraafara
celeiceleiceleicelei dededede lalalala adresaadresaadresaadresa dededede domiciliu;domiciliu;domiciliu;domiciliu;
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B).B).B).B). CuCuCuCu 150%150%150%150% pentrupentrupentrupentru aaaa douadouadouadoua clclclclăăăădiredirediredire îîîînnnn afaraafaraafaraafara
celeiceleiceleicelei dededede lalalala adresaadresaadresaadresa dededede domiciliu;domiciliu;domiciliu;domiciliu;
C).C).C).C). CuCuCuCu 300%300%300%300% pentrupentrupentrupentru aaaa treiatreiatreiatreia clclclclăăăădiredirediredire şşşşiiii
urmurmurmurmăăăătoareletoareletoareletoarele îîîînnnn afaraafaraafaraafara celeiceleiceleicelei dededede lalalala dresadresadresadresa dededede
domiciliu.domiciliu.domiciliu.domiciliu.
2.2.2.2. NuNuNuNu intrintrintrintrăăăă subsubsubsub incidenincidenincidenincidenţţţţaaaa alin.alin.alin.alin. 1.1.1.1. persoanlepersoanlepersoanlepersoanle
fizicefizicefizicefizice carecarecarecare dedededeţţţţinininin îîîînnnn proprietateproprietateproprietateproprietate clclclclăăăădiridiridiridiri
dobdobdobdobâââânditenditenditendite prinprinprinprin succesiunesuccesiunesuccesiunesuccesiune legallegallegallegalăăăă....

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care
este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie
corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în
cadrul
localităţii

NivelurileNivelurileNivelurileNivelurile coeficientuluicoeficientuluicoeficientuluicoeficientului dededede coreccoreccoreccorecţţţţieieieie îîîînnnn cazulcazulcazulcazul impozitelorimpozitelorimpozitelorimpozitelor pepepepe clclclclăăăădiridiridiridiri pepepepe
zonezonezonezone şşşşiiii pepepepe ranguriranguriranguriranguri dededede localitlocalitlocalitlocalităţăţăţăţiiii

RANGRANGRANGRANG IIIIIIIIIIII RANGRANGRANGRANG VVVV

A
Str. Teilor, str. Bocskai István, str.
Pompierilor, str. Trandafirilor nr. 3, 5, 7.–
2,302,302,302,30

Satele Şardu Nirajului, Tâmpa,
Lăureni, Dumitreşti - 1,051,051,051,05

B

Str. Trandafirilor, str. Sălciilor, str. Gării,
str. Plopilor, str. Sântana, str. Sântandrei,
str. Nirajului nr.1,2,5,7,9,11,13,15,17,
19,21,23,23/a,25,27,27/A, 29,31;. – 2,202,202,202,20

Satele Moşuni, Beu, Veţa, Tâmpa
13-28A, 82-85A – 1,001,001,001,00

C

Str. Nirajului, str. Morii, str. Secerişului,
str. Libertăţii, str. Semănătorilor, str.
Bisericii, str. Liliacului, str. Zorilor, str.
Sântandrei nr. 22 – 26A - J, 83 – 91, 90 –
112, 132 – 136, 179, str. Sântana nr. 108 –
162, 1 – 5, 59 – 59/D, 97/A – 117. – 2,102,102,102,10

---

D

Str. Salcâmilor, str. Cimitirului, str.
Bradului, str. Florilor, str. Câmpului, str.
Sinistraţilor, str. Nouă, str. Plopilor nr. 45,
str. Semănătorilor nr. 13 – 29, 37 – 39; str.
Sântandrei nr. 115 – 133, 169. – 2,002,002,002,00

------------

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 de1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri
pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri
pătraţi sau fracţiune din aceştia."
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II.II.II.II. IMPOZITULIMPOZITULIMPOZITULIMPOZITUL PEPEPEPE TERENTERENTERENTEREN
1.1.1.1. IMPOZITULIMPOZITULIMPOZITULIMPOZITUL

pentrupentrupentrupentru terenurileterenurileterenurileterenurile situatesituatesituatesituate îîîînnnn intravilanintravilanintravilanintravilan –––– TerenuriTerenuriTerenuriTerenuri cucucucu construcconstrucconstrucconstrucţţţţiiiiiiii

Zona în
cadrul
localităţii

NivelurileNivelurileNivelurileNivelurile coeficientuluicoeficientuluicoeficientuluicoeficientului dededede coreccoreccoreccorecţţţţieieieie îîîînnnn cazulcazulcazulcazul impozitelorimpozitelorimpozitelorimpozitelor pepepepe terenulterenulterenulterenul
intravilanintravilanintravilanintravilan –––– terenterenterenteren cucucucu construcconstrucconstrucconstrucţţţţiiiiiiii ---- pepepepe zonezonezonezone şşşşiiii pepepepe ranguriranguriranguriranguri dededede localitlocalitlocalitlocalităţăţăţăţiiii

LEI/HALEI/HALEI/HALEI/HA

RANGRANGRANGRANG IIIIIIIIIIII RANGRANGRANGRANG VVVV

A
Str. Teilor, str. Bocskai István, str.
Pompierilor, str. Trandafirilor nr. 3, 5, 7.–
5.6405.6405.6405.640

Satele Şardu Nirajului, Tâmpa,
Lăureni, Dumitreşti - 613613613613

B

Str. Trandafirilor, str. Sălciilor, str. Gării,
str. Plopilor, str. Sântana, str. Sântandrei,
str. Nirajului nr. 1,2,5,7,9,11,13,15,17,
19,21,23,23/a,25,27,27/A, 29,31. – 3.8323.8323.8323.832

Satele Moşuni, Beu, Veţa, Tâmpa
13-28A, 82-85A – 460460460460

C

Str. Nirajului, str. Morii, str. Secerişului,
str. Libertăţii, str. Semănătorilor, str.
Bisericii, str. Liliacului, str. Zorilor, str.
Sântandrei nr. 22 – 26 A- J, 83 – 91, 90 –
112, 132 – 136, 179, str. Sântana nr. 108 –
162, 1 – 5, 59 – 59/D, 97/A – 117. – 1.8211.8211.8211.821

---

D

Str. Salcâmilor, str. Cimitirului, str.
Bradului, str. Florilor, str. Câmpului, str.
Sinistraţilor, str. Nouă, str. Plopilor nr. 45,
str. Semănătorilor nr. 13 – 29, 37 – 39; str.
Sântandrei nr. 115 – 133, 169. – 1.0601.0601.0601.060

------------

2.2.2.2. IMPOZITULIMPOZITULIMPOZITULIMPOZITUL

pepepepe terenuriterenuriterenuriterenuri amplasateamplasateamplasateamplasate îîîînnnn intravilanintravilanintravilanintravilan –––– oriceoriceoriceorice altaltaltaltăăăă categoriecategoriecategoriecategorie dededede folosinfolosinfolosinfolosinţăţăţăţă decdecdecdecââââtttt ceaceaceacea dededede
terenuriterenuriterenuriterenuri cucucucu construcconstrucconstrucconstrucţţţţiiiiiiii

Nr.
crt.

Categoria de folosinţă LEILEILEILEI /HA/HA/HA/HA
ZonaZonaZonaZona AAAA ZonaZonaZonaZona BBBB ZonaZonaZonaZona CCCC ZonaZonaZonaZona DDDD

1. Teren arabil 24 18 16 13
2. Păşune 18 16 13 11
3. Fâneaţă 18 16 13 11
4. Vie 40 30 24 16
5. Livadă 46 40 30 24
6. Pădure sau alt teren cu

vegetaţie forestieră
24 18 16 13

7. Teren cu ape 13 11 7 X
8. Drumuri şi căi ferate X X X X
9. Neproductiv X X X X
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La sumele astfel stabilite se aplică coeficientul de corecţie corespunzător rangului de localitate,
respectiv:

RangulRangulRangulRangul localitlocalitlocalitlocalităţăţăţăţiiiiiiii CoeficientulCoeficientulCoeficientulCoeficientul dededede coreccoreccoreccorecţţţţieieieie

RangRangRangRang IIIIIIIIIIII
Miercurea Nirajului

3,00

RangRangRangRang VVVV
Satele Dumitreşti, Şardu Nirajului, Tâmpa, Lăureni,

Moşuni, Veţa, Beu

1,00

3.3.3.3. IMPOZITULIMPOZITULIMPOZITULIMPOZITUL

pentrupentrupentrupentru terenurileterenurileterenurileterenurile situatesituatesituatesituate îîîînnnn extravilanextravilanextravilanextravilan

Nr.Nr.Nr.Nr.
crtcrtcrtcrt.

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria dededede folosinfolosinfolosinfolosinţăţăţăţă ZONAZONAZONAZONA (LEI/HA)(LEI/HA)(LEI/HA)(LEI/HA)
AAAA BBBB CCCC DDDD

1. Teren cu construcţii 27 24 22 19
2. Arabil 43 41 39 36
3. Păşune 24 22 19 17
4. Fâneaţă 24 22 19 17
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.

crt. 5.1
48 46 43 41

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la

nr. crt. 6.1
48 46 43 41

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie

forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
nr. crt. 7.1

14 12 10 7

7.1 Păduri în vârstă de până la 20 de ani şi
păduri cu rol de protecţie

X X X X

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole

5 4 2 1

9. Teren cu amenajări piscicole 29 27 24 22
10. Drumuri şi căi ferate X X X X
11. Teren neproductiv X X X X

La sumele astfel stabilite se aplică coeficientul de corecţie corespunzător rangului de localitate,
respectiv:

ZonaZonaZonaZona îîîînnnn cadrulcadrulcadrulcadrul localitlocalitlocalitlocalităţăţăţăţiiiiiiii
NivelulNivelulNivelulNivelul coeficientuluicoeficientuluicoeficientuluicoeficientului dededede coreccoreccoreccorecţţţţieieieie îîîînnnn cazulcazulcazulcazul impozituluiimpozituluiimpozituluiimpozitului pepepepe terenterenterenteren extravilanextravilanextravilanextravilan

pepepepe ranguriranguriranguriranguri dededede localitlocalitlocalitlocalităţăţăţăţiiii
RANG.RANG.RANG.RANG. IIIIIIIIIIII RANG.RANG.RANG.RANG. VVVV

AAAA Miercurea Nirajului – 2,30 Şardu Nirajului, Tâmpa, Lăureni, Dumitreşti – 1,05
BBBB ------------ Moşuni, Beu, Veţa, Tâmpa 13-28A, 82-85A – 1,00
CCCC ------------ ---
DDDD ------------ ------------
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III.III.III.III. TAXATAXATAXATAXA

asupraasupraasupraasupra mijloacelormijloacelormijloacelormijloacelor dededede transporttransporttransporttransport

A.A.A.A. PentruPentruPentruPentru mijloacelemijloacelemijloacelemijloacele dededede transporttransporttransporttransport cucucucu tractractractracţţţţiuneiuneiuneiune mecanicmecanicmecanicmecanicăăăă::::

Tipuri de autovehicule

Suma, în lei, pentru
fiecare grupă de 200
cm3 sau fracţiune din
aceasta

I.I.I.I. VehiculeVehiculeVehiculeVehicule îîîînmatriculatenmatriculatenmatriculatenmatriculate

1) motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv

8

2) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2.000
cm3 inclusiv

18

3) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2.600
cm3 inclusiv

72

4) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3.000
cm3 inclusiv

144

5) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 290

6) autobuze, autocare, microbuze 24

7) Alte autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 12 tone
inclusiv

30

8) tractoare înmatriculate 18

II.II.II.II. VehiculeVehiculeVehiculeVehicule îîîînregistratenregistratenregistratenregistrate

1.1.1.1. vehicule cu capacitatea cilindrică lei/200 cm

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică<4800 cm3 2 lei

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică>4800 cm3 4 lei

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an

Pentru ataşe taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50 % din taxa datorată pentru motociclete,
motorete şi scutere
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B.B.B.B. ÎÎÎÎnnnn cazulcazulcazulcazul unuiunuiunuiunui autovehiculautovehiculautovehiculautovehicul dededede transporttransporttransporttransport dededede marfmarfmarfmarfăăăă cucucucu masamasamasamasa totaltotaltotaltotalăăăă autorizatautorizatautorizatautorizatăăăă egalegalegalegalăăăă sausausausau
maimaimaimai maremaremaremare dededede 12121212 tone,tone,tone,tone, impozitulimpozitulimpozitulimpozitul pepepepe mijloacelemijloacelemijloacelemijloacele dededede transporttransporttransporttransport esteesteesteeste egalegalegalegal cucucucu sumasumasumasuma corespunzcorespunzcorespunzcorespunzăăăătoaretoaretoaretoare
prevprevprevprevăăăăzutzutzutzutăăăă îîîînnnn tabelultabelultabelultabelul urmurmurmurmăăăător:tor:tor:tor:

______________________________________________________________________________
| | Numărul de axe şi greutatea brută încărcată | Impozitul |
| | maximă admisă | (în lei/an) |
| | |_________________________|
| | |Ax(e) |Alte |
| | |motor(oare) |sisteme de |
| | |cu sistem |suspensie |
| | |de |pentru |
| | |suspensie |axele |
| | |pneumatică |motoare |
| | |sau | |
| | |echivalentele| |
| | |recunoscute | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
| IIII |||| doudoudoudouăăăă axeaxeaxeaxe | | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
| | 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică | | |
| | | de 13 tone | 0 | 133 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică | | |
| | | de 14 tone | 133 | 367 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică | | |
| | | de 15 tone | 367 | 517 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică | | |
| | | de 18 tone | 517 | 1.169 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 5 | Masa de cel puţin 18 tone | 517 | 1.169 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| IIIIIIII |||| 3333 axeaxeaxeaxe | | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
| | 1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică | | |
| | | de 17 tone | 133 | 231 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică | | |
| | | de 19 tone | 231 | 474 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică | | |
| | | de 21 tone | 474 | 615 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică | | |
| | | de 23 tone | 615 | 947 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică | | |
| | | de 25 tone | 947 | 1.472 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică | | |
| | | de 26 tone | 947 | 1.472 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 7 | Masa de cel puţin 26 tone | 947 | 1.472 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| IIIIIIIIIIII |||| 4444 axeaxeaxeaxe | | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
| | 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică | | |
| | | de 25 tone | 615 | 623 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică | | |
| | | de 27 tone | 623 | 973 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică | | |
| | | de 29 tone | 973 | 1.545 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică | | |
| | | de 31 tone | 1.545 | 2.291 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică | | |
| | | de 32 tone | 1.545 | 2.291 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1.545 | 2.291 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
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C.C.C.C. ÎÎÎÎnnnn cazulcazulcazulcazul uneiuneiuneiunei combinacombinacombinacombinaţţţţiiiiiiii dededede autovehicule,autovehicule,autovehicule,autovehicule, unununun autovehiculautovehiculautovehiculautovehicul articulatarticulatarticulatarticulat sausausausau trentrentrentren rutier,rutier,rutier,rutier, dededede
transporttransporttransporttransport dededede marfmarfmarfmarfăăăă cucucucu masamasamasamasa totaltotaltotaltotalăăăă maximmaximmaximmaximăăăă autorizatautorizatautorizatautorizatăăăă egalegalegalegalăăăă sausausausau maimaimaimai maremaremaremare dededede 12121212 tone,tone,tone,tone, impozitulimpozitulimpozitulimpozitul pepepepe
mijloacelemijloacelemijloacelemijloacele dededede transporttransporttransporttransport esteesteesteeste egalegalegalegal cucucucu sumasumasumasuma corespunzcorespunzcorespunzcorespunzăăăătoaretoaretoaretoare prevprevprevprevăăăăzutzutzutzutăăăă îîîînnnn tabelultabelultabelultabelul urmurmurmurmăăăător:tor:tor:tor:

______________________________________________________________________________
| | Numărul de axe şi greutatea brută încărcată | Impozitul |
| | maximă admisă | (în lei/an) |
| | |_________________________|
| | |Ax(e) |Alte |
| | |motor(oare) |sisteme de |
| | |cu sistem |suspensie |
| | |de |pentru |
| | |suspensie |axele |
| | |pneumatică |motoare |
| | |sau | |
| | |echivalentele| |
| | |recunoscute | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
|||| IIII |||| 2+12+12+12+1 axeaxeaxeaxe | | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
| | 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică | | |
| | | de 14 tone | 0 | 0 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică | | |
| | | de 16 tone | 0 | 0 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică | | |
| | | de 18 tone | 0 | 60 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică | | |
| | | de 20 tone | 60 | 137 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică | | |
| | | de 22 tone | 137 | 320 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică | | |
| | | de 23 tone | 320 | 414 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică | | |
| | | de 25 tone | 414 | 747 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică | | |
| | | de 28 tone | 747 | 1.310 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 9 | Masa de cel puţin 28 tone | 747 | 1.310 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|||| IIIIIIII |||| 2+22+22+22+2 axeaxeaxeaxe | | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
| | 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică | | |
| | | de 25 tone | 128 | 299 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică | | |
| | | de 26 tone | 299 | 491 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică | | |
| | | de 28 tone | 491 | 721 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică | | |
| | | de 29 tone | 721 | 871 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică | | |
| | | de 31 tone | 871 | 1.429 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică | | |
| | | de 33 tone | 1.429 | 1.984 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică | | |
| | | de 36 tone | 1.984 | 3.012 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică | | |
| | | de 38 tone | 1.984 | 3.012 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 9 | Masa de cel puţin 38 tone | 1.984 | 3.012 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
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|||| IIIIIIIIIIII |||| 2+32+32+32+3 axeaxeaxeaxe | | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
| | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică | | |
| | | de 38 tone | 1.579 | 2.197 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică | | |
| | | de 40 tone | 2.197 | 2.986 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 3 | Masa de cel puţin 40 tone | 2.197 | 2.986 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| IVIVIVIV |||| 3+23+23+23+2 axeaxeaxeaxe | | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
| | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică | | |
| | | de 38 tone | 1.395 | 1.937 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică | | |
| | | de 40 tone | 1.937 | 2.679 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică | | |
| | | de 44 tone | 2.679 | 3.963 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 2.679 | 3.963 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|||| VVVV |||| 3+33+33+33+3 axeaxeaxeaxe | | |
|_____|______________________________________________|_____________|___________|
| | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică | | |
| | | de 38 tone | 794 | 960 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică | | |
| | | de 40 tone | 960 | 1.434 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică | | |
| | | de 44 tone | 1.434 | 2.283 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| | 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1.434 | 2.283 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|

D.D.D.D. PentruPentruPentruPentru remorci,remorci,remorci,remorci, semiremorcisemiremorcisemiremorcisemiremorci şşşşiiii rulote:rulote:rulote:rulote:

Capacitatea - lei/an -

a) până la o tonă inclusiv 8

b) între 1 şi 3 tone inclusiv 29

c) între 3 şi 5 tone inclusiv 45

d) peste 5 tone 55

IV.TAXEIV.TAXEIV.TAXEIV.TAXE

pentrupentrupentrupentru eliberareaeliberareaeliberareaeliberarea certificatelor,certificatelor,certificatelor,certificatelor, avizeloravizeloravizeloravizelor şşşşiiii autorizaautorizaautorizaautorizaţţţţiiloriiloriiloriilor

A.A.A.A. ÎÎÎÎnnnn domeniuldomeniuldomeniuldomeniul construcconstrucconstrucconstrucţţţţiiloriiloriiloriilor taxeletaxeletaxeletaxele sesesese stabilescstabilescstabilescstabilesc îîîînnnn funcfuncfuncfuncţţţţieieieie dededede valoareavaloareavaloareavaloarea acestoraacestoraacestoraacestora sausausausau aaaa
instalainstalainstalainstalaţţţţiilor,iilor,iilor,iilor, dededede suprafasuprafasuprafasuprafaţţţţaaaa terenurilorterenurilorterenurilorterenurilor sausausausau dededede naturanaturanaturanatura serviciilorserviciilorserviciilorserviciilor prestate,prestate,prestate,prestate, astfel:astfel:astfel:astfel:

1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban în funcţie de suprafaţa
pentru care se solicită:
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Suprafaţa Taxa lei

a) până la 150 m2 inclusiv 4

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 5
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 7
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 8
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 10

f) peste 1.000 m2

12 + 0,01 lei/m2

pentru fiecare m2, care
depăşeşte suprafaţa de 1.000

m2

- taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50 %
din taxa stabilită la pct. 1.

1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

3. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este
egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări: 6 lei, pentru fiecare m2 afectat.

5. 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 reclamelor: 6 lei, pe fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

6. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele de gaze, termice, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu: 9 lei, pentru fiecare racord.

7. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari: 11 lei.

8. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă: 7 lei.

B.B.B.B. PentruPentruPentruPentru eliberareaeliberareaeliberareaeliberarea altoraltoraltoraltor autorizaautorizaautorizaautorizaţţţţiiiiiiii şşşşiiii certificatecertificatecertificatecertificate decdecdecdecââââtttt celecelecelecele prevprevprevprevăăăăzutezutezutezute lalalala lit.lit.lit.lit. A,A,A,A, precumprecumprecumprecum
şşşşiiii pentrupentrupentrupentru vizavizavizaviza anualanualanualanualăăăă sausausausau trimestrialtrimestrialtrimestrialtrimestrialăăăă aaaa acestoraacestoraacestoraacestora sesesese datoreazdatoreazdatoreazdatoreazăăăă urmurmurmurmăăăătoareletoareletoareletoarele taxe:taxe:taxe:taxe:

1.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice pe raza
administrativ teritorială al oraşului Miercurea Nirajului:

Activităţi lucrative Mediul rural Mediul urban

a) pentru meseriaşi şi cărăuşi 9 lei 12 lei

b) pentru cazane de fabricat rachiu 300 lei 500 lei

c) pentru liber-profesionişti 11 lei 20 lei

d) pentru mori, prese de ulei şi darace 11 lei 30 lei
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e) pentru activităţi de proiectare 11 lei 57 lei

e) pentru alte activităţi neprevăzute mai
sus

11 lei 57 lei

- Autorizaţiile prevăzute la punctul 1 se vizează anual, până la data de 31 decembrie a
anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50 % din cuantumul taxei prevăzute la
punctul 1.

2. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică pentru comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu
modificările ulterioare, în clasa 5530 - restaurante va fi de 500 lei şi 5540 – baruri va fi de 250 lei.

3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare: 14 lei.
4. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea

planuri, deţinute de consiliile locale: 23 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2.
5. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător şi viza trimestrială a acestuia:
CategoriaCategoriaCategoriaCategoria I.I.I.I.
Pentru suprafaţa sub 0,40 ha zarzavat şi sub 0,50 ha cereale – 20 de lei pentru eliberare şi 5

lei pentru viză.
CategoriaCategoriaCategoriaCategoria II:II:II:II:

Pentru suprafaţa de peste 0,40 ha – zarzavat, peste 0,50 he cereale şi folii, sere, solarii –
6. Tariful de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi: 2,5 lei/km.
7. Taxele pentru acordarea, modificarea, prelungirea autorizaţiei de transport de persoane în

regim taxi, după cum urmează:
a) taxa pentru acordarea/vizarea autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi:

200 lei.
b) taxa pentru modificarea autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi: 200

lei.
c) taxa pentru prelungirea autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi: 200

lei.

V.TAXEV.TAXEV.TAXEV.TAXE PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU FOLOSIREAFOLOSIREAFOLOSIREAFOLOSIREAMIJLOACELORMIJLOACELORMIJLOACELORMIJLOACELORDEDEDEDE PUBLICITATEPUBLICITATEPUBLICITATEPUBLICITATE ,,,,
AFIAFIAFIAFIŞŞŞŞAJAJAJAJ ŞŞŞŞIIII RECLAMRECLAMRECLAMRECLAMĂĂĂĂ

(1) Persoanele care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj sau structură de afişaj
pentru reclamă şi publicitate într – un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul
articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat
panoul, afişajul sau structura de afişaj respectiv.

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru
reclamă sau publicitate cu următoarele valori:

(3) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică: 23
lei.

(4) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate: 17
lei.

(5) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta
numărul de luni sau fracţiunea de lună dintr- un an calendaristic în care se afişează în scop de
reclamă şi publicitate.

(6) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt
obligaţi să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale.
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VI.VI.VI.VI. IMPOZITULIMPOZITULIMPOZITULIMPOZITUL PEPEPEPE SPECTACOLESPECTACOLESPECTACOLESPECTACOLE

(1) Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se
stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea
următoarelor cote:

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală
cu 2%;

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit
este egală cu 5% .

(2) Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe
spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum
urmează:

a) în cazul videotecilor : 1 lei/m2 /zi.
b) în cazul discotecilor : 5 lei/m2 /zi.

- suma astfel stabilită se înmulţeşte cu următoarele coeficiente de corecţie:

RangulRangulRangulRangul localitlocalitlocalitlocalităţăţăţăţiiiiiiii CoeficientulCoeficientulCoeficientulCoeficientul dededede coreccoreccoreccorecţţţţieieieie

RangRangRangRang IIIIIIIIIIII – Miercurea Nirajului 3,00
RangRangRangRang VVVV – Satele Dumitreşti, Şardu Nirajului,
Tâmpa, Lăureni, Moşuni, Veţa, Beu

1,00

VII.VII.VII.VII. ALTEALTEALTEALTE TAXETAXETAXETAXE LOCALELOCALELOCALELOCALE

a) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice, în scopul desfacerii de
produse ce fac obiectul comerţului sau prestării de servicii diverse, pentru o perioadă de cel puţin 3
luni consecutivi dintr-un an calendaristic: 0,5 lei/zi/mp.

b) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfacerea de produse
ce fac obiectul comerţului sau prestări de servicii diverse este de: 10 lei/zi/mp.

c) Taxă pentru desfacerea de produse alimentare şi nealimentare pe teritoriul administrativ al
oraşului Miercurea Nirajului şi a satelor aparţinătoare în regim ambulatoriu este de 10 lei /zi/persoană.

d) Taxa pentru parcarea: - autoturismelor - microbuzelor este de 2 lei/oră; 5 lei/zi.
- autocamioanelor: 2 lei/oră; 10 lei/zi.
- autotrenurilor: 3 lei/oră; 10 lei/zi.

e.) Taxa pentru depozitarea de diverse materiale pe domeniul public sau privat al oraşului -
este de 1 leu/mp/zi.

f.) Taxa pentru depozitarea de diverse utilaje agricole şi autoturisme pe domeniul public sau
privat al oraşului – este de 1 leu/mp/zi.

g.) Taxa aplicabilă în data de 1 august 2013 cu prilejul zilelor oraşului, pentru folosirea locurilor
publice situate în centrul oraşului Miercurea Nirajului în scopul desfacerii de produse alimentare şi
nealimentare 20 lei/mp/zi.

h) Taxa pentru efectuarea de săpături pe domeniul public al oraşului Miercurea Nirajului: 50
lei/mp/zi.

i.) Taxa pentru refacerea carosabilului de pe drumurile publice aflate pe raza administrativ
teritorială al oraşului Miercurea Nirajului şi a satelor aparţinătoare, distruse de către persoane fizice
sau juridice: 500 lei/mp.

VIII.VIII.VIII.VIII. TAXETAXETAXETAXE SPECIALESPECIALESPECIALESPECIALE

a) Taxe privind servicii de copiat, multiplicat monocrom 0,2 lei /copie format A4;
0,5 lei/copie format A3;

b) Taxe privind servicii de copiat, multiplicat color 1 lei /copie format A4;
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c) Taxe pentru servicii de fax, scanare 1 lei/pagină format A4;
d) Taxa pentru eliberarea adeverinţelor după Registrul agricol tip I: 4,5 lei;
e) Taxa pentru eliberarea adeverinţelor după Registrul agricol tip II: 5 lei;
f) Taxa pentru eliberarea adeverinţelor după Registrul de stare civilă: 4,5 lei;
g) Taxa pentru eliberarea de copii după actele aflate în arhiva instituţiei: 2 lei/filă;
h) Taxa pentru eliberarea de dovezi după actele de stare civila: 5 lei;
i) Taxa pentru oficierea de căsătorii în zilele de sâmbătă, duminică: 200 lei;
j) Taxa divorţ: 1000 lei;
k) Taxa pentru transcriere certficate de stare civilă: 14 lei;
l) Taxa pentru eliberare certficate de stare civilă: 30 lei + 2 lei taxa timbru;
m)Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal: 2 lei;
n) Taxa pentru transport deşeuri – persoane fizice: nu s-a stabili, se amână;
o) Taxa pentru transport deşeuri – persoane juridice: nu s-a stabilit, se amână;
p) Taxa pentru susţinerea serviciului public Poliţie locală: 25 lei/fam/an;
q) Taxa pentru înregistrare vehicule nesupuse înmatriculării şi eliberarea nr. de înregistrare:
- tractoare: 100 lei/2 tăbliţe;
- remorci şi alte vehicule lente: 50 lei/una tăbliţă;
- motorete/mopede: 45 lei/ una tăbliţă;
r) Taxa pentru cazarea în imobilul situat în Miercurea Nirajului, str. Trandafirilor nr. 79,

proprietatea oraşului Miercurea Nirajului: - la parter: - 20 lei/persoană/noapte
- la etaj: - 10 lei/persoană/noapte.

s) Taxa pentru eliberarea procesului verbal de evidenţiere a construcţiilor:

ConstrucConstrucConstrucConstrucţţţţiileiileiileiile edificateedificateedificateedificate îîîînaintenaintenaintenainte dededede anulanulanulanul 1990:1990:1990:1990:
- cu autorizaţie de construire: – locuinţă: 0,6 lei/mp

- anexe: 0,5 lei/mp
- fără autorizaţie de construire: - locuinţă: 3 lei/mp

- anexe: 2 lei/mp

ConstrucConstrucConstrucConstrucţţţţiileiileiileiile edificateedificateedificateedificate dupdupdupdupăăăă anulanulanulanul 1990:1990:1990:1990:
- cu autorizaţie de construire: – locuinţă: 0,8 lei/mp

- anexe: 0,6 lei/mp
- fără autorizaţie de construire: - locuinţă: 5 lei/mp

- anexe: 3 lei/mp

PrePrePrePreşşşşedinteedinteedinteedinte dededede şşşşedinedinedinedinţăţăţăţă

ContrasemneazContrasemneazContrasemneazContrasemneazăăăă
DrDrDrDr TTTTőőőőkkkkééééssss EndreEndreEndreEndre

SecretarSecretarSecretarSecretar

NagyNagyNagyNagy ZsigmondZsigmondZsigmondZsigmond
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