EXTRAS ANEXA NR. 1la Hotărârea Consiliului Local Bozovici , nr. 65 din data 29.11.2019

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile
care se stabilesc în limitele si în conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
începând cu anul fiscal 2020.
CAPITOLUL 4.

4.1 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ÎN MEDIUL RURAL
Art. 474 alin (1)

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL2020
lei

a) până la 150 m2 inclusiv

6

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv

7

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv

8

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv

11

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în zona rurală
este egală cu 50 % din taxa stabilită conform alin. (1)
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

17+ 0,01 lei/m2 pentru

fiecare m2 care depășește
1.000 m2

50 %
cu
30%
din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizației inițiale.

(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială
0,5% din valoarea autorizată
sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcții.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât
1%
cele menționate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
din valoarea autorizată
construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei
0,1%
construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea
din valoarea impozabilă
impozitului pe clădiri, aferentă pârții desființate.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a
2,4
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune şi explorare

1

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2020
lei

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
(8) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de
șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de
construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de
șantier.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe
sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcție.
(10) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine,
spatii de expunere, corpuri şi panouri de afișaj, firme şi reclame situate pe căile şi în
spațiile publice este de 4 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de
construcție.
(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri şi
branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu

3%
din valoarea autorizată!
2%
din valoarea autorizată
5

7

4.2 TAXA PENTRU ELIBERAREA/VIZAREA UNEI AUTORIZAŢII PENTRU
DESFĂŞURAREA UNEI ACTIVITĂŢI ECONOMICE
art 475

Taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei
activităţi economice:

NIVELURILE APLICABILE IN
ANUL FISCAL
2020
lei

(1) de către persoane fizice, asociații familiale întreprinderi individuale şi
societăți comerciale altele decât cele prevăzute la alin ( 6 )

36
lei/an

(2)eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deținute de consiliul local,

lei / mp sau fracțiune de mp

(3) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol

36

(4) Taxele pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol
(5)Taxele pentru viza trimestrială atestatului de producător

27

24
12

(6) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele :

561 - Restaurante,
563 - Baruri şi alte activități de servire a băuturilor şi
932 - Alte activități recreative şi distractive
potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului National de Statistică nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, orașului sau
municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în sumă de:

2

Taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea
unei activităţi economice:

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FISCAL2020
lei

pentru o suprafață de până la 50 mp , inclusiv;

119

pentru o suprafață cuprinsă între 51 si 100 mp , inclusiv

179

pentru o suprafață cuprinsă între 101 si 150 mp , inclusiv

239

pentru o suprafață cuprinsă între 151 si 200 mp , inclusive

299

pentru o suprafață cuprinsă între 251 si 250 mp , inclusiv

358

pentru o suprafață cuprinsă între 251 si 500 mp , inclusiv

418

pentru o suprafață de peste 500 mp

478

Capitolul 5

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE;
ART 454.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE;

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi publicitate:

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL
2020
lei

- lei/m2 sau fracțiune
de m2 -

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

32

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă şi publicitate

23

TAXA ELIBERARE ADEVERINŢE/CERTIFICATE
Taxa eliberare adeverinte vechime şi alte adeverinţe din arhivă

15

Taxa dosare preemţiune vânzări terenuri în extravilan

80

3

