ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 65
Din 05.12.2013
privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
Initiator : Bratu Petrică primarul comunei Tulucesti, judetul Galati
Nr.si data depunerii proiectului de hotarare: 9473/03.12.2013
Consiliul local al comunei Tulucesti, judetul Galati întrunit în şedinţă extraordinară în data
de 05.12.2013 conform dispoziţiei de convocare nr. 721/02.12.2013
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 9474/03.12.2013 prezentata de initiator;
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 9475/03.12.2013 ;
Avand in vedere raportul de avizare. al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local
Tulucesti înregistrat sub nr. 9545/05.12.2013 ;
Avand in vedere prevederile art. 5 al.1 lit. a şi al. 2, art. 16 al. 2, art. 20 al. 1 lit. b şi art. 27
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum si H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 1309/2012 privind privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul 2013
Având în vedere prevederile legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizand Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului local al
com.Tulucesti,jud.Galati, nr. 29/20.12.2005,
Având în vedere prevederile HCL nr. 34/27.06.2013 privind : atribuirea de denumiri la
străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi;
Tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2014, in scopul asigurarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale
specifice zonei, pe de alta parte ;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(4) lit. ‘c ‘din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform art. 45 al (1) lit. c din Legea nr. 215 / 2001 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-

-

HOTARASTE
Art. 1.- Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014 dupa cum urmeaza:
nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale
pentru anul 2014 constituind anexa nr. 1;
cota prevazuta la art.253 alin.(2) din Legea 571/2003, se stabileste la 1 %;
cota prevazuta la art. 253 alin.(6) lit.a din Legea 571/2003, se stabileste la 10%
cota prevazuta la art. 253 alin.(6) lit.b din Legea 571/2003, se stabileste la 30%
cota prevazuta la art.270 alin.(4) din Legea 571/2003, se stabileste la 3 %;

Art.2 (1)Bonificatia prevazuta la art.255 al.(2), art. 260 al.(2), art. 265 al.(2) se stabileste dupa
cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10%;
b) in cazul impozitului pe teren, la 10%;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%;
(2) Bonificaţiile prevăzute la al. 1 se aplică cu condiţia achitării integrale a tuturor impozitelor şi
taxelor datorate bugetului local al comunei, inclusiv veniturile din amenzi ;
Art.3. (1) Majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea 571/2003 este 5% pentru impozitul
pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice;
(2) Majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea 571/2003 este 5% pentru impozitul
asupra terenurilor situate în intravilanul şi extravilanul comunei aflate în proprietatea persoanelor
fizice şi juridice;
(3) Majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea 571/2003 este 5% pentru impozitul
asupra mijloacelor de transport prevăzut la art 263 al. 2;
(4) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazuta la
alin.(1) este inclusa in nivelurile acestora prevazute in anexa nr.1.
Art. 4 Se stabileste zonarea localitatilor, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 5. - Veteranii de război şi văduvele veteranilor de război nerecăsătorite sunt scutiţi de plata
impozitului corespunzător pentru terenurile arabile din extravilan în suprafaţă de până la 5 ha.
Art. 6. - Domnul primar, Bratu Petrică, va duce la indeplinire prezenta hotărâre;
Art. 7.- (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Galati in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
com.Tulucesti, jud.Galati.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Consiliului local al
com.Tulucesti, judetul Galati.

Presedinte de sedinta,
Marin Neculai

Contrasemneaza,
Secretar ,
Sandu Dan

Anexa nr. 1
la Hotararea Consiliului Local
Nr. 65 din 05.12.2013

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2014
I.
Impozitul pe cladiri:
1. Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea
cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii determinata pe baza normelor prevazute in
tabelul de mai jos:

Nr.
Crt.

0
1

2

3

4

5

Felul constructiilor si al altor
constructii impozabile

1
A. Cladire cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui
tratement termic si/sau chimic.
B. Cladire cu peretii exteriori din
lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materilae nesupuse
unui tratement termic si/sau
chimic.
C. Cladire-anexa cu cadre din
beton armat sau cu pereti exteriori
din caramida arsa sau din orice
alte materilae rezultate in urma
unui tratement termic si/sau
chimic.
D. Cladire-anexa cu peretii
exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa,
din valatuci sau din orice alte
materilae
nesupuse
unui
tratement termic si/sau chimic.
E. In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate
la
subsol,
demisolsi/sau mansarda, utilizate
ca locuinta in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit.
A-D.

NIVELURILE
ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2013
Valoarea impozabila
- lei / mp Fara instalatii de apa,
canalizare, electricitate sau
încălzire
2

NIVELURILE
ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2014
Valoarea impozabila
- lei / mp Fara instalatii de apa,
canalizare, electricitate sau
încălzire
3

555

583

159

167

143

150

63

66

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

6

F. In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate
la
subsol,
demisolsi/sau mansarda, utilizate
in alte scopuridecat cel de
locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit.
A-D.

50% din suma care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care s-ar aplica
cladirii

Valoarea impozabila a cladirii, determinate in urma aplicarii nivelurilor prevazute mai sus, se reduce
in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) Cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta ;
b) Cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
Valoarea impozabilă a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este
amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform tabelului de mai sus cu coeficientul de
corecţie corespunzator:
- zonei: - pentru zona A :
- pentru Tuluceşti ( rang IV )
–1.10
- pentru Şiviţa şi Tǎtarca ( rang V ) – 1.05
- pentru zona B :
- pentru Tuluceşti ( rang IV )
– 1.05
- pentru Şiviţa şi Tǎtarca ( rang V ) – 1.00
În cazul contribuabililor care detin in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt
inchiriate altei persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza :
a) cu 65% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru cea de a treia cladire, si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu;
Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce
forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.
2. Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice se calculeaza prin aplicarea
cotei de 1,00 % asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, conform
prevederilor legale in vigoare.
Pentru cladirile persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani anteriori anului
fiscal de referinta cota impozitului pe cladiri se stabileste la 10 %, si se aplica la valoarea de inventar a
clǎdirii, înregistratǎ in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a facut prima
reevaluare.
Pentru cladirile persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii cinci ani anteriori anului
fiscal de referinta cota impozitului pe cladiri se stabileste la 30 %, si se aplica la valoarea de inventar a
clǎdirii, înregistratǎ in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a facut prima
reevaluare.
Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri
este de 1,00 %.
II Impozitul/taxa pe teren se stabileste astfel:
1. Impozitul/taxa pentru terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la
categoria de terenuri cu constructii impozitul se stabileşte diferenţiat pe ranguri de localitǎţi şi zone
astfel :
Lei/ha/an
lei/ha/an
NIVELURILE ACTUALIZATE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
PENTRU ANUL 2013
ANUL 2014
Zona
Rang IV
Rang V
Rang IV
Rang V
Tuluceşti
Şiviţa + Tǎtarca
Tuluceşti
Şiviţa + Tǎtarca
A
889
711
933
747
B

711

534

747

561

2. Pentru terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de terenuri
cu alta destinatie decât cele cu constructii impozitul se stabileste diferentiat pe ranguri de
localitǎţi şi categorii de folosinţǎ a terenurilor :

Lei/ha/an
NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2013
Categoria de folosinta

Zona
A

Arabil
Pasuni
Fanete
Vii
Livezi
Paduri sau alt teren cu
vegetatie forestiera
Terenuri cu ape

Zona
B

Lei/ha/an
NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2014
Zona
Zona
A
B

28
21
21
46
53
28

21
19
19
35
46
21

29
22
22
48
56
29

22
20
20
37
48
22

15

13

16

14

La nivelurile stabilite la punctul 2 se vor aplica urmǎtorii coeficienţi de corecţie pozitivǎ :
- pentru Tuluceşti ( rang IV )
- 1.10
- pentru Şiviţa şi Tatarca ( rang V ) - 1.00
3. Pentru terenurile amplasate în extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea
numarului de hectare ale terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in in urmatorul tabel:
Lei/ha/an2013

Lei/ha/an2014

Categoria de folosinta
ZONA
A

ZONA
B

C

A

B

C

Teren cu constructii

31

28

Teren arabil
Pasune - Fanete
Vie pe rod
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod
Livada pana la intrarea pe rod

50
28
55

26
48
26
53

33
45
22
50

29
52
29
58

27
50
27
56

47
23
52

X

X

X

X

X

X

56

53

50

59

56

52

X

X

X

X

X

X

Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera
Padure in vasta de pana la 20 de
ani si paduri cu rol de protectie

16

14

12

17

15

13

X

X

X

X

X

X

Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

6

5

2

6

5

2

34

31

28

36

33

29

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Impozitul pe terenul situat in extravilan se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata
in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai sus, inmultita cu coeficientul de corectie
corespunzator :
- pentru zona A :
- satul Tuluceşti ( rang IV )
–1.10

- pentru zona B :
- pentru zona C :

- satul Şiviţa
( rang V )
- satul Tǎtarca ( rang V )

– 1.00
– 0.95

III. Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica care apartin contribuabililor, se
stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului astfel:
Tipul mijlocului de transport

Anul 2013
Suma, in lei,
pentru fiecare
grupa de
200cmc sau
fractiune din
aceasta

I. Vehicule inmatriculate
- motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pânǎ la 1600 cmc inclusiv
- autoturisme cu capac. cilindricǎ intre 1601 cmc si 2000cmc
- autoturisme cu capac. cilindricǎ intre 2001 cmc si 2600cmc
- autoturisme cu capac. cilindricǎ intre 2601 cmc si 3000cmc
- autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc
- autobuze, autocare, microbuze
- alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12
tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productia interna
- tractoare inmatriculate
II Vehicule inregistrate
- vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4800 cmc
- vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4800 cmc
- vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

Anul 2014
Suma, in lei,
pentru fiecare
grupa de
200cmc sau
fractiune din
aceasta

8
18
72
144
290
24

8
19
76
151
304
25

30
18

31
19

3
5
100 lei/an

3
5
105 lei/an

Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul a 50 % din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:

Nr. axelor si masa totala maxima autorizata
(in tone)

I. Autovehicule cu doua axe si masa:
1) masa nu mai putin de
2) masa nu mai putin de
3) masa nu mai putin de
4) masa nu mai putin de

Taxa anul 2013
(in lei/an/autovehicul)

Taxa anul 2014
(in lei/an/autovehicul

Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică
sau un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de suspensie

0

0

0

0

12t, dar nu mai mult de 13t
13t, dar nu mai mult de 14t
14t, dar nu mai mult de 15t
15t dar nu mai mult de 18t

I. Autovehicule cu trei axe si masa:
1) masa nu mai putin de 15t, dar nu mai mult de 17t
2) masa nu mai putin de 17t, dar nu mai mult de 19t
3) masa nu mai putin de 19t, dar nu mai mult de 21t
4) masa nu mai putin de 21t, dar nu mai mult de 23t
5) masa nu mai putin de 23t, dar nu mai mult de 25t
6) masa nu mai putin de 25t, dar nu mai mult de 26 t

0
133
367
517
0

133
367
517
1169
0

133
231
474
615
947
947

0
133
367
517
0

231
474
615
947
1472
1472

133
367
517
1169
0

133
231
474
615
947
947

231
474
615
947
1472
1472

Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote, apartinand contribuabililor, impozitele anuale se
stabilesc in functie de capacitatea acestora astfel:
Capacitatea

Lei/an./2013

Lei/an/2014

- pana la 1 tona inclusiv
9,00
9
- intre 1-3 tone inclusiv
34,00
36
- intre 3-5 tone inclusiv
52,00
55
- peste 5 tone
64,00
67
Impozitul asupra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual
pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:
Lei /an/2013
Lei/an/2014
- luntre, barci fara motor folosite pentru
pescuit si uz personal
21
22
- barci fara motor, folosite in alte scopuri
56
59
- barci cu motor
181
210

IV.

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

A) In domeniul constructiilor
1. Certificatul de urbanism:
Anul 2013 (lei)
Suprafata terenurilor pentru care se solicita certificatul:
a) pana la 150 mp
3,00
b) între 151 şi 250 mp
3,50
c) între 251 şi 500 mp
4,50
d) între 501 şi 750 mp
6,00
e) între 751 şi 1000 mp
7,00
f) peste 1.000 mp
7,00+0,005lei/mp
pentru fiecare mp care
depăşeşte 1000 mp

Anul 2014 (lei)
3,00
3,50
4,50
6,00
7,00
7,00+0,005lei/mp
pentru fiecare mp care
depăşeşte 1000 mp

2 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca
locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
3 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor
topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se
calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu valoarea de:
8,00 lei./mp/an 2013
8,00 lei/mp/an 2014
4 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.
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 este de:
8,00 lei./mp/an 2013
8,00 lei/mp/an 2014
6 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în
alt alineat este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
7 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu
0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri.
8 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.
9 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice
de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de
13,00lei/racord 2013
13,00 lei/racord 2014
10 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este în sumă de
15,00 lei/an 2013
15,00 lei/an 2014
11 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte în sumă de
9,00 lei/an 2013
9,00 lei/an 2014
B Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii
similare
1.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este stabilită în
sumă de :
15,00ei/an2013
15,00 lei/an 2014

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la
20,00 lei/an2013
20,00 lei/an 2014.
3. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte difenrţiat pe produse:
- zarzavat - 10 lei/2013
15 lei/2014
- pentru un singur sortiment de fructe, cereale sau legume
50 lei/2014
- struguri, pepeni, fructe –
- 50 lei/2013
80 lei/2014
- legume, lapte, brânză, ouă, cereale, floarea soarelui – 50 lei/2013
60 lei/2014
4. Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie
publica;
2013 = 100 lei
2014 = 100 lei

V.

Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama:
Anul 2013
Anul 2014
- pentru un afişaj situat în locul în care persoana
32,00 lei/an/mp
32,00 lei/an/mp
derulează o activitate economică
- pentru orice alt panou, afişaj sau structură de afişaj
23,00 lei/an/mp
23,00 lei/an/mp
pentru reclamă şi publicitate
- taxa de reclama si publicitate pentru contribuabilii care au incheiat contract in acest sens este de 3%
din valoarea contractului exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
VI
Impozitul pe spectacole
Imopozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 2% la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ
sau orice competiţie sporivă internă sau internaţională.
Pentru orice altă manifestare artistică decât cele de mai sus, cota de impozit este de 5%.
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se
stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, dupa cum
urmeaza:
Anul 2013 (lei/mp/zi)
Anul 2014 (lei/mp/zi)
- in cazul videotecilor
2,00
2,00
- in cazul discotecilor
3,00
3,00
Asupra valorii astfel stabilite, se vor aplica coeficientii de corectie pozitiva, specifici
- pentru Tuluceşti ( rang IV )
- 1.10
- pentru Şiviţa şi Tatarca ( rang V ) - 1.00
VII
Taxa hoteliera
Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, numita taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele
juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.
Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile
de cazare.
Taxa hoteliera – 2 %
Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de
cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte,
indiferent de perioada reala de cazare.

VIII

Alte taxe locale

Anul 2013
1. Utilizarea temporara a locurilor publice
0,50 lei/zi/mp 13,00 lei/zi
pentru spatiul ocupat

Anul 2014
0,50 lei/zi/mp

13,00 lei/zi

2. Pentru parcarea ocazională a
vehiculelor
într-un loc public situat în
altă localitate decât cea în care se află
sediul,
domiciliul
sau
reşedinţa
utilizatorului/utilizatorului vehiculului.
3. Pentru parcarea curentă a vehiculelor
– staţionarea în mod obişnuit a unui
vehicul într-un
loc public, situat în
localitatea în care se află sediul, domiciliul
sau reşedinţa utilizatorului/utilizatorului
vehiculului.
4. Pentru depozitarea de materiale
5. Pentru realizarea unor lucrări
6. Pentru ocuparea terenurilor
construcţii provizorii autorizate
condiţiile legii,
7. Pentru vizitarea muzeului

cu
în

0,50 Lei/oră/vehicul

0,50 Lei/oră/vehicul

13,00 Lei/zi/vehicul

13,00 Lei/zi/vehicul

0,50 Lei/mp/zi

0,50 Lei/mp/zi

0,50 Lei/mp/zi

0,50 Lei/mp/zi

0,50 Lei/mp/zi

0,50 Lei/mp/zi

0,50 lei/vizitator

0,50 lei/vizitator
elevi, studenţi, pensionari

elevi, studenţi,
pensionari
8. Taxa pentru folosirea temporara a Pentru nunti = 310 lei / 24 h
Pentru logodne = 115 lei /24 h
Caminului Cultural sat Tulucesti
Pentru discoteca = 23 lei/ora
Pentru spectacole = 23 lei/ora
Pentru alte activitati = 12 lei/ora
9. Taxa pentru folosirea temporara a Pentru nunti = 310 lei / 24 h
Pentru logodne = 115 lei /24 h
Caminului Cultural sat Sivita
Pentru discoteca = 23 lei/ora
Pentru spectacole = 23 lei/ora
Pentru alte activitati = 12 lei/ora
10. Taxa pentru utilizarea bazei sportive 50 lei / ora
multifunctionale tip doi, din satul Sivita
11.
Taxa
pentru
utilizarea 80 lei / ora
buldoexcavatorului

Pentru nunti = 310 lei / 24 h
Pentru logodne = 115 lei /24 h
Pentru discoteca = 23 lei/ora
Pentru spectacole = 23 lei/ora
Pentru alte activitati = 12 lei/ora
Pentru nunti = 310 lei / 24 h
Pentru logodne = 115 lei /24 h
Pentru discoteca = 23 lei/ora
Pentru spectacole = 23 lei/ora
Pentru alte activitati = 12 lei/ora
50 lei / ora
80 lei / ora

Taxe extrajudiciare de timbru
1. Eliberarea de catre organele administratiei
pulbice locale a certificatelor, adeverintelor si a
oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau
o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se
plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra
animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
3.Certificarea
(transcrierea)
transmisiunii
proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal,
in bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
4. Eliberarea certificatelor de atestare fiscala
5. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a
schimbarii numelui si a sexului
6. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a

Anul 2013(lei)

Anul 2014 (lei)

2

2

2
2

2
2

2
5
0

2
5
0

15

15

desfacerii casatoriei
7. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare
civila romane, a actelor de stare civila intocmite de
autoritatile straine
8. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere,
a actelor de stare civila
9. Eliberarea altor certificate de stare civila in
locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
10. Taxe pentru eliberarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor dobandite in baza
Legii fondului funciar nr. 18/1991

2

2

2

2

2

2

2
15

2
15

Impozitele si taxele care nu sunt mentionate in prezenta anexa se incaseaza conform anexei din 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, Legea nr. 209/13.11.2012,

SECRETAR,
Sandu Dan

Anexa nr. 2 la H.C.L.
Nr. 65 din 05.12.2013

ZONAREA IN CADRUL COMUNEI IN INTRAVILAN
Satul Tulucesti:
- zona A – toate gospodariile care au iesire la str. Calea Galaţi, str. Sportului, str. Morii,
str. Gării, str. Primăriei, str. Feroviarilor nr. 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
- zona B – celelalte gospodarii;
Satul Sivita:
- zona A – toate gospodariile care au iesire la str. Calea Galaţi, str. Gării, str. Rozelor;
- zona B – celelalte gospodarii;
Satul Tatarca:
- zona A – toate gospodariile care au iesire la str. Calea Galaţi
- zona B – celelalte gospodarii;

ZONAREA TERENULUI AMPLASAT IN EXTRAVILAN
Satul Tulucesti:
- zona A
Satul Sivita:
- zona B
Satul Tatarca:
- zona C

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR
NR. 9474/03.12.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014;
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local Tuluceşti
spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Avand in vedere prevederile art. 5 al. 1 lit a din legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale care stipulează că “ Veniturile bugetare locale se constituie din: a) venituri proprii, formate
din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe
venit;, art. 16 al. 2 care stipulează că “Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa
stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii”, art. 20 al. 1 lit. b care prevede
“Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce
priveşte finanţele publice locale: b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale,
prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii” şi art. 27 care stipulează că “
Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii”
Având în vedere prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum si H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare este de competenţa consiliului local de a aproba stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

PRIMAR
Bratu Petrică

ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA TULUCESTI
PRIMAR

Compartimentul financiar-contabil
Nr. 9475/03.12.2013
RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
In temeiul art.44 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare si analizind solicitarea initiatorului se constata urmatoarele:
Avand in vedere prevederile art. 5 al. 1 lit a din legea nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale care stipulează că “ Veniturile bugetare locale se constituie din: a) venituri proprii, formate
din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe
venit;, art. 16 al. 2 care stipulează că “Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa
stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii”, art. 20 al. 1 lit. b care prevede
“Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce
priveşte finanţele publice locale: b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale,
prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii” şi art. 27 care stipulează că “
Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii”
Având în vedere prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum si H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 1309/2012 privind privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul 2013, care stipulează “(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare”
Având în vedere prevederile legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizand Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului local al
com.Tulucesti,jud.Galati, nr. 29/20.12.2005,
Având în vedere prevederile HCL nr. 34/27.06.2013 privind : atribuirea de denumiri la
străzi în satele Tuluceşti, Tătarca şi Şiviţa, sate componente ale comunei Tuluceşti, jud. Galaţi;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(4) lit. ‘c ‘din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care stipulează printre atributiile
Consiliului Local şi pe aceea prin care stabileşie şi aprobă impozitele şi taxele locale;
Proiectul de hotarire este temenic ,intruneste conditiile de legalitate si este de competenta
consiliului local sa adopte acest proiect de hotarire.
Inspector
Horghidan Fănica

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 1 pentru agricultură
activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi
urbanism
Nr.
AVIZ
La proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi
avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2014, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri pe
domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, Peiu Lică şi Marin
Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru
aprobarea acestui proiect de hotărâre.

NOUR GHEORGHE
BRATU VASILE
PEIU LICĂ
MITROFAN NICOLAE MARIUS
MARIN NECULAI

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie,
protecţie copii, tineret şi sport
Nr.
AVIZ

La proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi
avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2014, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri pe
domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel Claudiu, Neghină
Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.
RĂUŢĂ VIORICA
ROŞU BOGDAN DRAGOŞ
SOIMU GABRIEL CLAUDIU
NEGHINĂ CONSTANIN
BERNEA ION

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI
Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,
protecţia mediului şi turism,
juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice
Nr.
AVIZ

La proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi
avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti.
Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2014, corespunde din punct de vedere legal existând:
- proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
- expunerea de motive prezentată de iniţiator;
- raportul de specialitate;
În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri pe
domnii consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu Victor, Enache Daniel,
avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu
voturi pentru aprobarea acestui
proiect de hotărâre.

ENACHE DANIEL
BOGATU FLORICĂ
MOCANU VICTOR
POPA COSTICĂ
MÎRZA MARIUS

