
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA SÎNPAUL 
CONSILIUL LOCAL             
      
 
                                  H O T Ă R Â R E A nr.10 
                                         din 11.02. 2008 
              privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008 
 

Consiliul local Sînpaul întrunit în şedinţa ordinară de lucru din data de 
11.02.2008 

Având în vedere: 
Raportul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei comunei 

Sînpaul, 
Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul  Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal,LEGEA NR. 
245/2005 titlul VII, prevederile H.G. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora 
precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2008. 

În conformitate cu prevederile  art. 36 alin.(2), lit.b) şi alin. (4) lit.c)  precum 
si  prevederile art. 45 alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată, 

 
                                   H O T Ă R E Ş T E, 
 
 
Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pe anul 2008 conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează compartimentul impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei 
Sînpaul. 

 
Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemnează, 
     Kedei Pal Elod                                             Secretarul comunei Sînpaul, 

                                                                           Opriş Simona 
 
 



                                                                            Anexa la HCL Sînpaul nr. 10/2008 
 
 
                           Impozitele şi taxele locale pe anul 2008 
 
 

Art.1.-Impozitele  pe cladiri-conform art.294,Cod Fiscal 
              a)-nivelurile stabilite in sume fixe impozitele si taxele locale pentru  anul 
2008 conform anexei 1 din HG nr.797/2005,H.G.nr.1514/2006,la care se aplica o 
majorare de 5% asupra impozitelor si taxelor calculate 
              b)- cota prevazuta la art.253,alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscalin cazul persoanelor juridice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea     
unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii de 
1%. 
          c)-cota prevazuta la art.253 alin.6 Cod Fiscal ,modificat in cazul unei cladiri 
care nu a fost  reevaluata in ultimii trei ani anteriori  anului fiscal de referinta ,cota 
impozitului se stabileste la 10% aplicata asupra valorii de inventar a cladirii 
             d)-bonificatia prevazuta la art.255,alin.2 art.260 alin.2 si art.265 alin.2 Cod 
Fiscal 
                              - in cazul impozitului pe cladiri                                            -  10% 
                              - in cazul impozitului pe teren                                               - 10% 
                              - in cazul taxei asupra mijloacelor de transport                     - 10% 

Art.2.Pentru determinarea impozitului pe cladiri pentru anul 2008 se mentine 
delimitarea zonelor aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr.13./2003 

Art.3.-Impozitul pe teren extravilan,cuprins la art.258 alin.6 din Codul Fiscal  
se stabileste conform modificarilor aduse prin titlul VIII din Legea  nr.247/2005,prin 
inmultirea numarului de ha ale terenului cu suma corespunzatoare prevazute in tabelul 
anexa care face parte  din prezenta hotarare. 

Art.4.- Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul 
rural,conform art.267,ali.1 Cod Fiscal. 

-pana la 150 mp      inclusiv                                                              - 2,10    lei              
-intre 151 si 250 mp inclusiv                                                             -2,70     lei 
-intre 251 si 500 mp inclusiv                                                            - 3,40     lei 
-intre 501 si 750 mp inclusiv                                                            - 4,20    lei                                  
- intre 751 si 1000 mp inclusiv                                                         - 5,30     lei 

             -peste 1000 m 5,3 lei +0,005 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1000mp 
 

Art.267 alin.(4)  Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari    -6 lei/mp 
Art.267.alin(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 
chioscuri,tonete,cabine,spatii pe caile si in spatile publice pentru amplasarea 
corpurilor si a panourilor de afisaj,a firmelor si reclamelor                              
- 6 lei/mp 
Art.267(alin11)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racordari si 
bransamente la retelele publice de apa,canalizar,gaze,termice ,energie electrica 
,telefonie si televiziune prin cablu                              
- 9 lei mp 
Art.267.(alin.12)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului,de catre primari sau structurile de specialitate din 
cadrul consiliului judetean                                                                                  - 12 lei     
Art.268.(alin.1)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei 
activitati economice                              
-11 lei    



Art..268 (alin2)Taxa pentru eliberarea autorizatilor de functionare                     -15 lei   
Art.268 (alin3)Taxe pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri detinute de consilile locale                           -24 lei/mp    
Art.268  (alin 4)Taxa pentru eliberarea certificatului de producator          - 32 lei+5,3 
lei viza  
Art.268 (alin.5)Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea de activitati de alimentatie publica                             
-315 lei 

Art.5 .Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publcitate                                                      
Art.271(alin2)Taxa pentru afisaj situat in locul in care persona deruleaza o activitate 
economica                                                                                                             -24 lei      
                     In cazul oricarui alt panou,afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate                                                                                                              -19 lei   
   -taxa pentru  detinerea sau utilizarea  echipamentelor destinate in scopul obtinerii de 
venit                                                                                                                   -14 lei/zi 

Art.6.Alte taxe locale 
-taxa  anuala pentru vehicole lente                                                                  - 32 lei/an 
-taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala                                      -4,20 lei 
-taxa pentru copie herox A4,fata verso                                                                -0,6  lei     
-taxa pentru eliberarea certificatelor ,adeverintelor a oricaror inscrisuri prin care se 
atesta un fapt sau o situatie                              
-2,00 lei 
-transcrierea,la cerere ,in registrele de stare civila romane,a actelor de stare civila 
romane intocmite de autoritatile straine                              
-10 lei 
-reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere a actelor de stare civila           -10 lei 
-eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute ,sustrase ,distruse sau 
deteriorate                                                                                                            -100 lei 
-inregistrarea la actele de stare civila a schimbarii numelui si a  sexului              -20 lei 
-taxa pentru paza obsteasca     18-65 ani                                                      -15 lei/pers. 
-taxa pentru gunoi menajer                                                                  -1,5 lei/pers/luna 
-taxa apa                                                                                               -1 lei/pers/luna 
 Art.7.Pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratilor de 
impunere prevazute la art.254,259 ,267,277,,281,290,din Codul Fiscal se sanctioneaza 
cu amenzi persoanele juridice care nu respecta termeni legali  
  Art.8.Scutirea de la impozite si taxe anuale 

Consiliul local poate stabili prin Hotarare  a Consiliului Local conf.Codului 
fiscal scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale ,persoanele care sunt incadrate 
in gradul I si II handicap (sot sau sotie)cu conditia ca locuinta sau terenul sa fie pe 
numele lor.Beneficiaza de scutire persoanele care-si  depun cerere si se aproba de 
Consiliul Local. 
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