ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.292/2012*
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013
Consiliul local al municipiului Hunedoara;
Având în vedere propunerile cuprinse în Nota de fundamentare a Primarului
municipiului Hunedoara cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013,
precum şi raportul compartimentului de specialitate nr. 56929/2012;
Având în vedere rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara, al
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor, precum şi al Comisiei pentru servicii publice şi comerŃ;
În temeiul prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si
completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si
completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Guvernului nr.956/19.08.2009 privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate
acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, ale art.178, alin.2 şi
alin.3 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 38/2003 privind transportul in regim
de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările si completările ulterioare, ale art.27 şi
art.30 Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările si completările
ulterioare, ale Legii 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică, cu
modificările si completările ulterioare, ale art. 9 alin 1 din Legea 544/2001 privind liberul
acces la la informaŃiile de interes public;
În baza dispoziŃiilor art.36, alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c" şi art.45 din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Impozitele şi taxele locale stabilite potrivit legii, pentru anul fiscal 2013
sunt cele prevăzute în prezenta hotărâre.
Art.2 –(1) Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii determinată conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010, nivelurile în sume fixe se stabilesc la nivelul celor aplicate în
anul 2012 .
(2)În mod similar se impozitează clădirile persoanelor fizice care desfăşoară
activităŃi economice pe bază de liberă iniŃiativă ori exercită în mod individual sau prin
asociere orice profesie liberală .
(3)Contribuabilii care deŃin în proprietate mai multe clădiri vor plăti impozitul pe
clădiri majorat în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare. Nu intră sub incidenŃa impozitului majorat pe clădire
persoanele fizice care deŃin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
Art.3 – Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane juridice, se
calculează prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în
contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se
stabileşte astfel:
*

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi, vot liber

a) 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinŃă;
b) 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referinŃă.
Art.4- Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea
autorizaŃiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren,
pentru anul 2013, se menŃine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Hunedoara nr. 66/ 2002.
Art.5 – Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcŃii
– este cel stabilit la art. 258 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.6 – Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie
de folosinŃă decât cea de terenuri cu construcŃii – este cel stabilit la art. 258 alin.(4) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului
nr. 956/2009.
Art.7– Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate în extravilan este cel stabilit la art.
258 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare ,în funcŃie de rangul localităŃii, pe categorii de folosinŃă, potrivit anexei nr. I.
Art.8– Pentru clădirile şi terenurile proprietatea publică sau privată a unităŃilor
administrativ - teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinŃă
după caz, se stabileşte taxa pe clădiri şi taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinŃă după caz,
în condiŃii similare impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren.
Art.9– Impozitul pe mijloace de transport este cel stabilit la art. 263 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.10 – Pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe clădiri, teren şi auto, datorate
pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice sau juridice, până la data de 31
martie, se acordă o bonificaŃie de 10 %.
Art.11 – CreanŃele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2012, mai mici
de 35 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanŃelor fiscale datorate şi
neachitate de debitori.
Art.12– Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaŃiilor în domeniul
construcŃiilor, se stabilesc după cum urmează :
Pentru certificat de urbanism :
SuprafaŃa pentru care se obŃine
certificatul de urbanism
a).Până la 150 mp inclusiv
b).Până la 151 mp şi 250 mp inclusiv
c).Până la 251 mp şi 500 mp inclusiv
d).Până la 501 mp şi 750 mp inclusiv
e).Până la 751 mp şi 1.000 mp
inclusiv
f).Peste 1.000 mp

Taxa (lei)
5
6
8
10
12
12 +0,01 pentru fiecare mp
care depăşeşte 1.000 mp

•
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este
egală cu 50% din taxa stabilită conform tabelului.

•
Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de foraje sau excavări se stabileşte la
suma de 7 lei.
•
Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de construire pentru chioşcuri, tonete,
cabine, spaŃii de expunere, situate pe căile si in spatiile publice, precum si pentru
amplasarea corpurilor si a panourilor de afişaj, a firmelor si reclamelor este de 7 lei pentru
fiecare metru pătrat de suprafaŃa ocupata de construcŃie.
•
Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reŃele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică,
telefonie si televiziune prin cablu este de 11 lei pentru fiecare racord.
•
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism
si amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judeŃean se stabileşte la suma de 13 lei.
•
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se
stabileşte la suma de 8 lei.
Art.13- Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii pentru desfăşurarea unei activităŃi
economice, se stabileşte astfel:
•
Taxa pentru desfăşurarea unor activităŃi economice în spaŃii şi viza anuală a
acestora se stabileşte astfel:

Pentru activităŃi de comerŃ cu amănuntul pentru care mărimea exerciŃiului
comercial nu depăşeşte 100 m2 taxa se stabileşte la 200 lei;

Pentru activităŃi de comerŃ cu amănuntul pentru care mărimea exerciŃiului
comercial depăşeşte 100 m2 taxa se stabileşte la 300 lei;

Activitatea de comerŃ cu ridicata (depozitare) indiferent de mărimea
exerciŃiului comercial taxa se stabileşte la 300 lei.

Activitatea de colectare deşeuri metalice reciclabile se stabileşte o taxă de
3000lei;

Pentru activităŃile de prestări servicii şi producŃie indiferent de suprafaŃă taxa
se stabileşte la 150 lei; cu următoarele excepŃii ( reparaŃii manufacturiere) :

reparaŃii radio – tv : 100 lei;

ceasornicărie : 100 lei;

reparaŃii încălŃăminte : 100 lei;
•
Pentru autorizaŃii comerŃ stradal ( amplasamente deŃinute în legalitate
aparŃinând domeniului public sau privat, contracte închiriere - carturi) desfăşurat de agenŃi
economici, persoane fizice autorizate sau juridice , altele decât alimentaŃie publică (
terase) comerŃ cu amănuntul sau alimentaŃie publică de tip fast food, taxa de autorizare
se stabileşte la 50 lei
•
Pentru eliberarea autorizaŃiilor pentru executarea serviciului public de
transport persoane/bunuri în regim de taxi şi pentru viza anuală a acestora se stabileşte
următoarele taxe:
TAXA
Operator de transport

TARIF

AutorizaŃie Transport

530 lei

AutorizaŃie Taxi

318 lei

Viza AutorizaŃie Taxi

106 lei

Taxa Taximetrist independent
I.I.)

(P.F.A.-

TARIF

AutorizaŃie Transport

212 lei

AutorizaŃie Taxi

106 lei

Viza AutorizaŃie Taxi

53 lei

•
Taxa pentru eliberarea autorizaŃiilor sanitare de funcŃionare se stabileşte la 14 lei;
•
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deŃinute de consiliile locale se stabileşte la 23 lei/m2;
•
Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte la suma de 20 lei,
iar taxa pentru viza trimestrială a acestora la suma de 10 lei.
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaŃiei privind desfăşurarea activităŃii
de alimentaŃie publică – cod CAEN 5610 (5530) şi CAEN 5630 (5540), potrivit clasificării
activităŃilor din economia naŃională, se stabileşte astfel:
- pentru unităŃile de alimentaŃie publică având o suprafaŃă mai mică de 20 m2 – 300
lei;
- pentru unităŃile de alimentaŃie publică având o suprafaŃă cuprinsă între 20–100 m2
– 1000 lei;
- pentru unităŃile de alimentaŃie publică având o suprafaŃă mai mare de 100 m2 –
1500 lei;
- pentru terasele sezoniere – 300 lei.
Taxele sunt valabile pentru locaŃiile situate în zona A din intravilanul municipiului
Hunedoara.
Se diminuează cu 15% pentru zona B, cu 20 % pentru zona C şi respectiv cu 50 %
pentru zona D, satele aparŃinătoare şi localitatea componentă Răcăştie . (conform
încadrării în zone, a terenurilor situate în intravilanul municipiului Hunedoara – HCL nr.
66/2002).
Art.14 –(1) Contribuabilii care beneficiază de serviciul de reclamă şi publicitate,
sub diverse forme, datorează o taxă de reclamă şi publicitate de 3% din valoarea
contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se stabileşte, astfel:
a) in cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma este de 28 lei/m2 sau fracŃiune de m2;
b) in cazul oricărui alt panou, afişaj sau structura de afişaj pentru reclamă si
publicitate, suma este de 20 lei/m2 sau fracŃiune de m2.
(2) Taxa pentru distribuirea sub orice formă de fluturaşi şi materiale
publicitare promoŃionale pentru dimensiuni de până la 147/210(format A5) este
de 1leu/100 de buc.
Art.15- Impozitul pe spectacole se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul videotecilor, suma este de 2 lei/ m2/ zi;
b) în cazul discotecilor, suma este de 3 lei/m2/zi.
În vederea stabilirii impozitului pe spectacole trebuie precizat că municipiul
Hunedoara este localitate de rangul II, coeficientul de corecŃie fiind 4,00.
Art.16- Taxa hotelieră aplicată la tarifele de cazare practicate de unităŃile de
cazare se stabileşte la 1%.
Art.17 - Alte taxe locale
A. Taxă anuală pentru vehiculele lente ( care nu trebuie înmatriculate) se
stabileşte la 40 lei/vehicul, cu excepŃia scuterelor, mopedurilor şi căruŃelor pentru
care taxa se stabileşte la 12lei/vehicul.
B. Taxa pe zi pentru vizitarea Grădinii Zoologice din municipiul Hunedoara se
stabileşte după cum urmează:
- 2 lei pentru copii, elevi şi studenŃi;
- 5 lei pentru adulŃi.
C. Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de spargere se stabileşte astfel:
- până la 10 m2 de teren afectat 60 lei/ autorizaŃie.
- peste 10 m2 de teren afectat 120 lei/ autorizaŃie + 10 lei pentru fiecare m2 ce
depăşeşte 10 m2.

D. Taxa pentru eliberarea avizului Serviciului Administrarea domeniului
public şi privat, gospodărie comunală în vederea obŃinerii autorizaŃiei de construire,
precum şi a avizului de principiu pentru racordarea la utilităŃi se stabileşte la:
18 lei/ aviz.
E. Taxa pentru obŃinerea avizului de acces auto în zonele cu restricŃii de
tonaj se stabileşte după cum urmează:
- pentru autovehicule cu capacitatea între 3,5 şi 7,5 tone – 8 lei/zi - 80 lei/lună –
240 lei/an
- pentru autovehicule cu capacitatea între 7,5 şi 16 tone – 10 lei/zi – 100 lei/lună –
300 lei/an
- pentru autovehicule cu capacitatea între 16 şi 26 tone –20lei/zi – 200 lei/lună –
600 lei/an
- pentru autovehicule cu capacitatea între 26 şi 40tone –30lei/zi – 300 lei/lună –
900 lei/an
Zonele cu restricŃii de tonaj precum şi obŃinerea avizului de acces auto în
zonele cu restricŃii de tonaj sunt cele stabilite de autoritatea locală conform
competenŃelor legale.
F. Taxa pentru obŃinerea avizului de staŃionare pentru încărcare - descărcare
mărfuri în zonele cu restricŃii de staŃionare se stabileşte, astfel:
20 lei/ staŃionare - pentru 5 ore/ zi
- 200 lei/ staŃionare – pentru 5 ore zilnic o lună
- 500 lei/ staŃionare – pentru 5 ore zilnic un an
Taxele prevăzute la literele F şi G se plătesc anticipat .
G. Taxa de urgenŃă pentru eliberare acte ( certificat fiscal, adeverinŃe, avize)
se stabileşte astfel:
pentru persoane fizice – 20 lei/act
pentru persoane juridice – 40 lei/act
Taxa de urgenŃă se datorează în cazul în care se solicită eliberarea actelor în
termen de cel mult 24 de ore de la data depunerii cererii.
H. Taxa pentru eliberarea de copii ale diverselor documente sau multiplicare
acte necesare populaŃiei în raporturile acesteia cu municipiul Hunedoara, realizate
în cadrul Primăriei municipiului Hunedoara se stabileşte astfel:
- pe suport de hârtie format A 4 -1 leu/pagina;
- pe suport de hârtie format A 3 -2 lei /pagina;
- pe suport magnetic -5 lei /buc;
În cazul în care solicitantul doreşte confirmarea autenticităŃii copiilor cu actele
originale de către secretarul municipiului Hunedoara, taxa pentru eliberarea copiilor este
de 4 lei pentru fiecare pagină .
Sunt scutite de la plata taxei organele judiciare, penale sau civile, pentru solicitările
de acte necesare soluŃionării dosarelor pe care le instrumentează.
Pentru emiterea de copii de informaŃii de interes public conform Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaŃiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare, se percep următoarele taxe:
- pe suport de hârtie format A 4 -1 leu /pagina;
- pe suport de hârtie format A 3 -2 lei /pagina;
- pe suport magnetic -5 lei /buc;
Plata acestor taxe se face anticipat la casieria Primăriei municipiului Hunedoara,
iar sumele obŃinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru achiziŃionarea de materiale
specifice activităŃii de multiplicare şi întreŃinerea aparaturii.

I. Taxa pentru desfăşurarea jocurilor de artificii - 500 lei/eveniment.
Art.18- Se aprobă criteriile şi procedura de acordare a scutirii şi a înlesnirilor la
plata impozitului pe clădiri şi teren pentru unele categorii persoane fizice, potrivit anexei
II care face parte integrantă din hotărâre.
Art.19 - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte
prevederi contrare.
Art.20- Hotărârea se aduce la cunoştinŃă publică prin afişare pe panourile de afişaj,
special amenajate ale Consiliului local al municipiului Hunedoara.
Art.21- Hotărârea se comunică Prefectului judeŃului Hunedoara, Consiliului
judeŃean Hunedoara, Primarului, Secretarului, DirecŃiei economice, DirecŃiei Tehnice,
Serviciului administrarea domeniului public şi privat, Serviciului administraŃie publică
locală, Biroului Persoane juridice, concesiuni, închirieri, disciplină contractuală, Biroul
persoane fizice, Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcŃii şi
cadastru, Biroului privatizare şi control comercial, Compartimentului registrul agricol,
AdministraŃiei financiare a municipiului Hunedoara, Compartimentului informaŃii pentru
cetăŃeni şi relaŃii publice.

Hunedoara, la 20.12.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Farcaş Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Aurel RaŃă - Bugnariu

