ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.4.
Din data de 21.01.2014.

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, a tarifelor şi
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al
comunei Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.373/15.01.2014, raportul compartimentului de
impozite şi taxe locale cu nr.374/15.01.2014 şi avizul comisiei de specialitate cu nr.375/15.01.2014;
- Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art.56 din Constituţia României;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări
ulterioare;
- prevederile art.287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul IX – Impozite şi
Taxe Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2013;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificarile şi completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2014, a tarifelor şi chiriilor pentru
administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei aplicabile la nivelul
comunei Crasna, conform Anexei nr.I. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă zonarea extravilanului comunei Crasna, potrivit Anexei nr.II, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie 2014 a impozitului pe clădiri, a
impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorat pe întregul an de către
persoanele fizice şi persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 5%.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi aparatul de
specialitate al primarului.
Art.5.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei
competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.6. Prezenta se comunică cu:
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget -contabilitate;
- Compartiment impozite şi taxe locale;
- Site – ul www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Szőnyi Laios
Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.I.
la HCL nr.4.
din data de 21.01.2014

STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2014
I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)
Nivel stabilit pentru anul 2014
TIPUL CLĂDIRII

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

Fără instalaţii, de apă, de
canalizare,electrice sau
încălzire

A.Clădire cu cadre din beton armat sau
967
573
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau
chimic
B.Clădire cu pereţii exteriori din lemn,
262
164
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
164
147
armat sau 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
98
64
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 75% din suma care s-ar 75% din suma care s-ar
la aceeaşi adresă încăperi amplasate aplica clădirii
aplica clădirii
la subsol, la demisol şi/sau la
mansardă, utilizate ca locuinţă, în
oricare dintre tipuri la de clădiri
prevăzute la lit.A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine 50% din suma care s-ar 50% din suma care s-ar
la aceeaşi adresă încăperi amplasate aplica clădirii
aplica clădirii
la subsol, la demisol şi/sau la
mansardă, utilizate în alte scopuri
decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D
Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 %
asupra valorii impozabile a clădirii, valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul
localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie
corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Coeficientul de corecţie:
Nr.
Localitatea
Zona în cadrul localităţi
Coeficient de corecţie
2

Crt.
1.
2.
3.
4.

Crasna
Crasna
Ratin, Huseni, Marin
Ratin, Huseni, Marin

A
B
A
B

IV
1,10
1,05
-

V
1,05
1,00

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU
CONSTRUCŢII
Art. 258 alin. (2)
ZONA ÎN CADRUL
LOCALITĂŢII
A
B
C
D

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2014
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
0
I
II
III
IV
10705
8889
7809
6768
919
8889
6720
5448
4598
735
6720
4598
3448
2185
552
4598
2185
1822
1272
360

V
735
552
367
183

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCŢII Art. 258 alin. (4)
- lei/ha NIVELURILE STABILITE PENTRU
ZONA/
ANUL 2013
Nr.
crt.
Categoria de folosinţă
Zona A
Zona B Zona C Zona
D
1.
Teren arabil
28
21
19
15
2.
Păşune
21
19
15
13
3.
Faneaţă
21
19
15
13
4.
Vie
48
36
28
19
5.
Livadă
55
48
36
28
6.
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
28
21
19
15
7.
Teren cu ape
15
13
8
x
8.
Drumuri şi căi ferate
x
x
x
x
9.
Neproductiv
x
x
x
x
Suma stabilită conform Anexei nr.3, se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespănzător,
prevăzut în următorul tabel:
-

Rangul localităţii
IV – Crasna
V- Ratin, Huseni, Marin

Coeficientul de corecţie
1,10
1

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)
- lei/ha
Nr.crt.

Zona/Categoria de folosinţă

Nivelurile stabilite
Pentru anul 2014
Zona(lei/ha)
3

1.
2.
3.
4.
5.

Terenuri cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr. crt.5.1

A
32
51
28
28
57

B
28
49
26
26
55

C
26
46
22
22
51

Vie până la intrarea pe rod
x
x
x
Livadă pe rod,alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1
57
55
51
Livadă până la intrarea pe rod
x
x
x
Pădure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu
16
14
12
exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1
7.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de ani si padure cu
x
x
x
rol de protecţie
8.
Teren cu apă altul decat cel cu amenajari piscicole
6
5
2
8.1.
Terenuri cu amenajări piscicole
37
32
28
9.
Drumuri şi căi ferate
x
x
x
10.
Teren neproductiv
x
x
x
 1 m²=0,0001 ha
 Coeficienţii de corecţie sunt cei prevăzuţi în tabelul de mai jos:
Coeficienţii de corecţie
aplicabili în 2014
Zona
Rangul IV Crasna
Rangul V: Ratin, Huseni, Marin
5.1.
7.
6.1.
7.

A
B
C
D

1,10
1,05
1
0,95

D
22
43
20
20
49
x
49
x
8
x
1
26
x
x

1,05
1
0,95
0,90

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2)
Nr.
Nivelurile stabilite
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
crt.
Pentru anul 2014
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
1
8
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm şi 2000
2
18
cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600
3
72
cm3 inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm şi 3000
4
144
cm3 inclusiv
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
290
6
Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
7
30
autorizată de până la 12 tone, inclusiv
8
Tractoare înmatriculate
18
II. Vehicule înregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrică:
lei/200 cm3
1.1.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
4
1.2.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
6
2.
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
50 lei/an
Art. 263 alin. (4)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone
4

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

Nivelurile stabilite
Pentru anul 2014
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de
pneumatică sau
suspensie pentru
echivalentele
axele motoare
recunoscute

două axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
1
0
133
13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de
2
133
367
14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
3
367
517
15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de
4
517
1169
18 tone
5 Masa de cel puţin 18 tone
517
1169
II
3 axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de
1
133
231
17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de
2
231
474
19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de
3
474
615
21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de
4
615
947
23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
5
947
1472
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
6
947
1472
26 tone
7 Masa de cel puţin 26 tone
947
1472
III 4 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
1
615
623
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
2
623
973
27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de
3
973
1545
29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
4
1545
2291
31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de
5
1545
2291
32 tone
6 Masa de cel puţin 32 tone
1545
2291
Art. 263 alin. (5)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Nivelurile stabilite
Pentru anul 2014
Ax(e) motor(oare) cu
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
sistem de suspensie
Alte sisteme de
maximă admisă
pneumatică sau
suspensie pentru
echivalentele
axele motoare
recunoscute
I
2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică
1
0
0
de 14 tone
I

5

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică
de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică
3
de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică
4
de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică
5
de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică
6
de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
7
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
8
de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
1
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
2
de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică
3
de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică
4
de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică
5
de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică
6
de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică
7
de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
8
de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
1
de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică
2
de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
1
de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică
2
de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică
3
de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
1
de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică
2
de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică
3
de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
2

II

III

IV

V

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283
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Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
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
Art. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,
inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi
până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

Nivelurile stabilite
Pentru anul 2014
- lei 9
34
52
64

21
56
210
Între 0 şi 1119
210
x
559
909
1398
2237
182
x
182
280
490

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR
ART. 267 ALIN. (1) TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI
DE URBANISM, IN MEDIU RURAL

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2014

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m2 inclusiv
b) Între 151 şi 250 m2 inclusiv
c) Între 251 şi 500 m2 inclusiv
d) Între 501 şi 750 m2 inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m2 inclusiv
f) Peste 1.000 m2

Taxa (lei)
2,5
3
4
5
6
7+ 0,005 lei/m2 pentru fiecare
m2 care depăşeşte 1.000 m2
Art.267 alin.(3)-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a
fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructii.
Art.267 alin.(4)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi
8 lei pentru fiecare m2
excavări.
afectat
Art.267 alin.(5)-Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de
santier,in vederea realizarii unei constructii,care nu sunt incluse in autorizatia de construire ,este
egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de santier
Art.267 alin.(6)-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,de casute sau
rulote ori campinguri,este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
Art.267 alin.(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi
8 lei/m² de suprafaţa
în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
ocupată de
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor.
construcţie
7

Art.267 alin.(8)-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat
cele prevazute in alt alineat al art.267 este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie,inclusiv instalatiile aferente.
Art.267 alin.(9) –Taxa pentru eliberarea de desfiintare, totala sau partiala a unei constructii este
egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe
cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii,taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica
astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.
Art.267 alin.(10) –Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de
construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei
initiale.
Art.267 alin.(11)-Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, 13 lei pentru fiecare racord
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune
prin cablu.
Art.267alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajare a teritoriului, de către primar
sau de către structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean.
15 lei/aviz
Art.267alin(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă.
9 lei/certificate
Art.268 alin.(1) –Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
15
desfăşurarea unei activităţi economice
Art.268 alin.(2)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
20
funcţionare.
Art.268 alin.(3)-Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 32 lei pentru fiecare mp sau
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de
fracţiune de mp
consiliile locale.
Art.268 alin(4)-Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător.
60
Art.268 alin.(5)-Taxa pentru comercianţii care desfăşoară activităţi prevăzute de codul CAEN,clasa
5530 restaurante şi 5540-baruri (taxa pentru eliberare/vizare anuală a autorizaţiei).
Specificare
Nivel prevăzut de
Nivel stabilit pentru anul 2014
H.G.1309/2012
Pentru clasa 5530 restaurante
Taxa pentru
Până la 4195 lei
1300 lei
eliberarea/vizarea autorizaţiei
Pentru clasa 5540 baruri
comercianţi
700 lei
CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Nivel stabilit pentru anul
Specificaţie
2014
Art.270 alin.(4)-Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate
3%
Art.271 alin.(2)-Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate
a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 28 lei/m² sau fracţiune de m²
activitate economică.
b)în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
20 lei/m² sau fracţiune de m²
reclamă şi publicitate.
CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Nivelurile stabilite pentru
Art.275 alin.(2)
anul 2014
-Manifestarea artistică sau activitatea distractivă
Lei/m²/zi
a)în cazul videotecilor
2
b)în cazul discotecilor
3
CAPITOLUL VIII
8

TAXA HOTELIERA
Specificaţie
Taxa hotelieră

Nivelul stabilit pentru anul 2014
5%

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 294 alin.
(3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la
279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei

Art. 294 alin.
(4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute
la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
Art. 294 alin.
(6)

- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 lei la
1116 lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.

ALTE TAXE SI TARIFE SPECIALE LOCALE :
Nr.crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Denumire tarif :
Taxa pentru colectarea deşeurilor menajere pentru
persoane fizice :
- CRASNA, MARIN, RATIN, HUSENI
Taxa pentru colectarea deşeurilor menajere la
persoane juridice se stabileşte după cum urmează :
(SRL,ACTIVITATI INDEPENDENTE, PFA.)
- mici
- mijlocii
- mari
Tarif utilizare pubelă pe toată durata de folosinţă:
- Pubelă de 120 litri
- pubelă de 240 litri
- pubelă de 1100 litri
Preţ minim de pornire a licitaţiei pentru spaţii
închiriate :
Crasna
Ratin, Huseni, Marin
Preţ minim de pornire a licitaţiei pentru închiriere
terenuri Crasna
Ratin, Huseni, Marin
Preţ minim de pornire a licitaţiei pentru închiriere teren
agricol (păşuni)
Taxa pentru xeroxare :
- 1 pagina
- 2 pagini
Taxa pentru fax
Utilizare internet
Înfoliere
Tarif utilizare sala de sport

VALORILE STABILITE
PENTRU ANUL 2014
3,5 lei/persoana/lună

150 lei/an/punct de lucru
300 lei/an/punct de lucru
600 lei/an/punct de lucru
50 lei
100 lei
300 lei
10 lei/mp/lună
8 lei/mp/lună
5 lei/mp/lună
3 lei/mp/lună
Echivalentul în lei a 50
euro/ha/an
2 lei/pagina
1,50 lei/fila
3 lei/pagina
2,50 lei/oră
11,50 lei/ fila format A4
60 lei/oră
9

10.

11.
12.

13.

14.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pentru căminele culturale se stabilesc taxe pe sate,
după cum urmează:
-cămin cultural CRASNA
-cămin cultural MARIN
-cămin cultural HUSENI
-cămin cultural RATIN
Pentru utilizarea salii de mese din subsolul sediului
Primariei comunei Crasna
Taxa de pază :
- la persoane fizice
- persoane juridice (srl, activ.indep, PFA.)- mici:
-mijlocii
-mari:
Taxa PSI:
-persoane juridice (SRL,ACTIV.INDEP,P.F.A..)
- Mici
mijlocii
mari
- intervenţie P.S.I. la comune limitrofe pe bază de
contract
- transport apa cu maşina P.S.I. pe raza comunei
Crasna
Taxa balastru:
Preţul la balastru: este de 16 lei/mc balastru.
Taxa pentru încărcat:
-semiremorca cu o punte
-remorca cu două punţi
-camion între 7-10 tone
-autobasculante 16 tone
Taxă pentru emiterea autorizaţiei pentru executarea
serviciului de transport persoane sau bunuri în regim
de taxi
Taxă pentru emiterea autorizaţiei taxi
Viza anuală a autorizaţiei pentru executarea
transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi
Viza anuală a autorizaţiei taxi
Taxa anuală de utilizare în locurile de aşteptare
Înregistrare vehicule
Eliberarea duplicatelor de pe certificate de înregistrare
Taxa speciala pentru oficierea casatoriei in zile
nelucratoare(sambata, duminica si sarbatori legale)

2000 lei + 500 lei garanţie ;
Veselă: 1,5 lei/persoană
175 lei + 100 lei garanţie ;
140 lei +100 lei garanţie ;
140 lei +100 lei garanţie;
500 lei /eveniment+200 lei
garantie
75 lei/gosp/an ;
200 lei/soc/an ;
400 lei/soc./an ;
1062 lei/soc/an ;
150 lei/soc/an;
300 lei/soc/an;
600 lei/soc/an;
10000 lei/comună/an
150 lei/cursa+ dislocare 7
lei/km

28
64
83
109
250

lei;
lei ;
lei
lei ;
lei/pers

100 lei/autovehicul;
200 lei/persoană;
50 lei/vehicul
200 lei/an/autovehicul
100 lei/vehicul
50 lei/duplicat
100 lei

22. Taxă specială aferentă serviciului prestat pentru 500 lei
desfacerea căsătoriei pe cale administrativă
23. Vânzarea produselor de orice fel din vehicol sau
autovehicol
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

10 lei/zi

Pentru vânzare cereale în saci
Pentru vânzare cereale în vrac
Pentru vânzare material lemnos
Pentru vânzare pomi, trandafiri;
Pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
ocazional

1,50 lei/sac
15 lei/tona
5 lei/mp/zi
5 lei/ mp/zi
10 lei/mp/zi

Folosirea platourilor, mese agricole neacoperite
Folosirea platourilor, mese agricole acoperite şi tarabe
Folosirea platourilor mese cu alte produse
Intrarea în obor cu căruţă, autoturism
Intrarea în obor cu tractor, remorcă

5 lei/mp/lună
6 lei/mp/lună
5 lei/mp/zi
5 lei/zi
10 lei/zi
10

34. Intrarea în obor cu autoturism cu remorcă
35. Intrarea în obor cu autocamion cu remorcă,TIR
36. Vânzarea de animale şi păsari, astfel :
-bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 6 luni
-porcine până la 6 luni, caprine şi ovine
-animale sub 6 luni şi păsări
37. Ocuparea locurilor pentru vânzarea mărfurilor de
ocazie

5 lei/zi
15 lei/zi

38. Pentru motociclete, scutere, motorete, biciclete cu
motor, remorci, pentru fiecare mijloc de transport

4 lei/mp/zi

39 Tarif pentru ocuparea locurilor din pieţe şi obor în afara
zilelor de târg

8 lei/cap animal
4 lei/cap animal
1 lei/cap animal.
20 lei/mp/zi

0,50 lei/mp/zi

TARIFE DE FOLOSIRE DE CĂTRE PERSOANE JURIDICE A UNOR OBIECTIVE
AMPLASATE PE TERENURI APARŢINÂND DRUMURILOR COMUNALE ŞI PE
DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI:
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.

OBIECTIVE
Cabluri electrice, telefonie, stâlpi, estacade de susţinere sau alte
construcţii asemănătoare
Traversare aeriană
Subtraversare:
a) drum pietruit
b) drum cu îmbrăcăminte modernă
c) teren aflat în domeniul public sau privat al comunei
Amplasarea unor stâlpi:
a) în ampriza drumului
b) în spaţiul de siguranţă
c) pe teren aflat în domeniul public sau privat al comunei
Instalare de canale tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate de
suprastructură sau infrastructură a acestora
Cabluri de circuite electrice sau telefonie amplasate în lungul drumului:
a) în ampriza
b) în spaţiul de siguranţă: -aeriană
-subterană
c) pe teren aflat în domeniul public sau privat al comunei

U.M.

TARIFE
(lei)

Lei/ml/an

4

Lei/ml/an
Lei/ml/an
Lei/ml/an

4
8
4

Lei/buc.
Lei/buc.
Lei/buc.
Lei/ml/an

8
4
8
13

Lei/ml/an
Lei/ml/an
Lei/ml/an
Lei/ml/an

17
13
8
13

TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE, ALTELE
DECÂT CELE DIN PIEŢE ŞI OBOR
OBIECTIVE
a) comercializarea ambulantă de produse din faţa magazinelor
sau alte locuri autorizate ;
b) Amplasarea de circuri, utilaje pentru distracţii, menajerii, etc.
c) comercializarea în exclusivitate de ziare, reviste, cărţi şi alte
publicaţii ,
d) depozitarea de diverse materiale mai mult de 5 zile pe stradă
sau pe trotuar;
e) parcarea de autovehicule, maşini şi utilaje pe carosabil, trotuar
şi alte locuri publice mai mult de 5 zile;

U.M
Lei/mp/zi

TARIFE
(lei)
10

Lei/mp/zi

10

Lei/mp/zi

5

Lei/mp/zi

10

Lei/mp/zi

10

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr. Extras din norma juridică
crt.

- lei -

11

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele
instituţii publice
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
1 anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a
2
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

3

4

5

Eliberarea certificatului de producător
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe
cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

Punct abrogat prin art. 80
lit.j)
din
Ordonanta
Guvernului
nr.36/2002
privind impozitele si taxele
locale

X
2
2
X
2
5
Punct abrogat prin art. 1,
pct. 144 din Legea nr.
174/2004pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de
procedură fiscală

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor
2
certificate medicale folosite în justiţie
7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării
8
15
numelui şi sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
9
2
căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a
10
2
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de
11
2
stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
12
2
sustrase, distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor
în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru
cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor
de identitate pentru cetăţenii
străini şi pentru persoanele
5
fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind
1 schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
Abrogat prin Ordonanţa
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
de urgenţă a Guvernului
reşedinţei
nr. 70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi
6
ale persoanelor fără cetăţenie
6

12

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi Abrogat prin Ordonanţa
legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau de urgenţă a Guvernului
deteriorate
nr. 70/2009
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind Abrogat prin Ordonanţa
2 furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a de urgenţă a Guvernului
populaţiei
nr. 70/2009
3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor
de conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală
x
de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
6
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
Abrogat prin Ordonanţa
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
de urgenţă a Guvernului
autovehicule din categoria A
nr. 70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru Abrogat prin Ordonanţa
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau de urgenţă a Guvernului
1 subcategoriile B, B1, B+E
nr. 70/2009
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E,
28
D1+E, Tb şi TV
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru Abrogat prin Ordonanţa
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau de urgenţă a Guvernului
subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
nr. 70/2009
Abrogat prin Ordonanţa
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
de urgenţă a Guvernului
autovehicule din categoriile C+E, D+E
nr. 70/2009
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul
anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori
2 la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului
84
de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit
o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor
pentru categoriile B, B1, B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat Abrogat prin Ordonanţa
3 permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul de urgenţă a Guvernului
anulat
nr. 70/2009
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de Abrogat prin Ordonanţa
4 trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a de urgenţă a Guvernului
permisului de conducere
nr. 70/2009
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie
şi autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
x
autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de
60
până la 3.500 kg inclusiv
1
Abrogat prin Ordonanţa
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată
de urgenţă a Guvernului
cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv
nr. 70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată
145
mai mare de 3500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
2
9
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
13

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor
414
şi remorcilor
CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a
1
5
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,
1
15
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere
3

14

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.II.
La HCL nr.4.
Din data de 21.01.2014.

ZONAREA EXTRAVILANULUI COMUNEI CRASNA
Se aprobă zonarea extravilanului comunei Crasna, după cum urmează:
1. Zonarea extravilanului localităţii Crasna:
Zona A: Halom, Kilip, Bánszeg, Hosszú, Akácos, Martolca, Hegyalja, Csonkatábla, Csutkós
Zona B: Mocsár, Sovány, Kiskút, Kistarló, Horváti Sovány, Kertekalja, Martóczakret, Csere,
Tippany,Fuvartó, Szovárkófarok, Rétkert, Sűrű, Dirika, Kelencze, Gézatag, Borsós, Rozsásalja,
Kövecsesdirika, Csonkatábla,
Zona C: Kapus, Dinnyés, Papdombja, Rátonierdő, Irtás, Fuvartó, Ketviskos, Mohatag,
Északszovarkó,Nyíres, Nagyhegy, Kishegy, Rózsás, Mocsárhegy, Szárazpatak, Irtovány,
Pecseiszél.
Zona D: Délmál, Északmál, Táncoló, Délszovárkó, Túlsólegelő, Egyházfele, Mocsárerdő,
Csereerdő, Tulsóerdő, Rátonierdő.
2.Zonarea extravilanului localităţii Marin:
Zona A.:Oveşe, Şes,
Zona B: Hotare, Ciucleş, Dupăciucleş, Gherghetău.
Zona C: Tufe, Vraniţa, Ţărinii, Silvaş Brumaru, Rîturi, Dealu Rîtului
Zona D: Ulman, Viile Şoimului, Deasupra Grajdului, Podireu, Fîntînele, Gîrbu, Gomboş, Pupoş,
La Remeţeanu, Vîlceaua, Peceiului, Coaste, Dealu Bănişorului, Câmp, Fundătură, Grumii.
3.Zonarea extravilanului localităţii Ratin:
Zona A: Gazostábla, Mogyorod
Zona B: Nagyrét, Patakos, Kishegyalja, Koczikert, Láb Legelő, Figura,
Zona C: Lenhát, Bigecs, Vadalmás, Alszegerdő, Tölgyes.
Zona D: Bikaírtás, Kishegy, Szilvailegelő, Kényszerlegelő, Bakócsere, Alszegerdő, Kozépcser,
Bigecserdő, Gyökércsere.
4.Zonarea extravilanului localităţii Huseni:
Zona A: Pe Vale
Zona B: Silvas Dos, Pusta Dos, Ţarina, Sub Via Ketely, La Bonta, Silvas,
Zona C: Ősz Gyűrű, Wambergel, Grofului, Pusta Faţă
Zona D: Sub Comărişte, Pe Deal, Cumpărătură., Plai, Comărâşte, Pustă dos, Közöshegy.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Szőnyi Laios

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

