Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 87/16.12.2011
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012

1. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
A. Persoane fizice
În cazul persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare de 0,1 % la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii se stabileşte
conform cu art. 251 şi 252 din L 571/2003 - Cod Fiscal, respectiv, anexei nr.2 cu privire la stabilirea
rangului localităţii.
B. Persoane juridice
În cazul persoanelor juridice cota de impozitare este de 1,5% din valoarea de inventar a
clădirii.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2012, cota
impozitului este de 10%.
În cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea
impozabilă se reduce cu 15%.
2. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN,
Atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice se calculează conform prevederilor
art.258 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 956/2009 şi ale art.
256, alin. (3) din H.G. nr. 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare, ţinându-se cont şi de
anexa nr. 2 cu privire la stabilirea rangului localităţii.
3. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice se calculează conf. prevederilor
art.263 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
4. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR ŞI
AUTORIZAŢIILOR
A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construire şi alte avize asemănătoare (conf. prevederilor art.267 din Codul Fiscal).
A1 ). Taxă formular de cerere pentru certificat de urbanism este de 1 leu/ formular, iar
pentru eliberarea certificatului de urbanism , taxa este în funcţie de suprafaţa pentru care se
eliberează, astfel:
- până la 150 mp inclusiv – 5 lei.
- între 151 mp şi 250 mp inclusiv - 6 lei.
- între 251 mp şi 500 mp inclusiv - 8 lei .
- între 501 mp şi 750 mp inclusiv – 10 lei .
- între 751 mp şi 1000 mp inclusiv - 12 lei.
- peste 1000 mp este de 12 lei, la care se adaugă câte 0,01 lei pentru fiecare metru pătrat
ce depăşeşte suprafaţa de 1000 mp.
A2). Taxă formular de cerere pentru autorizaţie de construire este de 2 lei / formular, iar
pentru eliberarea autorizaţiei de construire, taxa este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii pentru clădirile cu destinaţie de locuinţă şi, respectiv, 1% din valoarea
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autorizată a lucrărilor de construcţie , inclusiv a instalaţiilor aferente acestora pentru construcţii cu
altă destinaţie în afară de locuinţă .
A3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii
de expunere, situate pe cãile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 7 lei pentru fiecare metru pãtrat de suprafaţã
ocupatã de construcţie.
(A4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totalã sau parţialã, a unei construcţii
este egalã cu 0,1% din valoarea impozabilã a construcţiei, stabilitã pentru determinarea impozitului
pe clãdiri. În cazul desfiinţãrii parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se
modificã astfel încât sã reflecte porţiunea din construcţie care urmeazã a fi demolatã.
(A5) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 50 %, respectiv,
pentru o autorizaţie de construire este egalã cu 30%, din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(A6) Taxa pentru eliberarea de autorizaţii privind lucrări de racorduri – branşamente la reţele
de apă, canalizare, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 11 lei pentru fiecare
racord.
(A7). Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către primar este de 13 lei.
(A8). Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 8 lei.
(A9). Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este de 7 lei.
(A10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este de 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
(A11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote
ori campinguri, este de 2% din valoarea autorizată a lucrărilor
B. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi
economice sau alte autorizaţii similare (conf. prevederilor art.268 din Codul
Fiscal).
B1). Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice
este de 13 lei. Taxa pentru viza anuală este de 50 % din suma prevăzută anterior.
B2). Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare este de 17 lei.
B3). Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de 50 lei.
B4). Taxa pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizaţiei privind activitatea de
alimentaţie publică în cazul comercianţilor cu profil restaurante şi baruri este de 550 lei.
B5) Taxa pentru eliberarea de copii xerox de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliul local, este de 15 lei.
B6) Taxă pentru identificarea şi prezentarea din arhivă a unor documente solicitate este de
4 lei / exemplar, respectiv , 1 leu / filă pentru copii xerox de pe aceste documente.
5. TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
a) Pentru un panou, afişaj sau structură de afişaj situat la locul unde se derulează o
activitate economică este de 28 lei/mp sau fracţiune de metru pătrat.
b) În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate
este de 20 lei.
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6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
În cazul unei activităţi de discotecă, impozitul se calculează prin înmulţirea numărului
de metri pătraţi ai incintei respective cu o sumă de 1 lei/mp/zi, sumei rezultate aplicându-i-se un
coeficient de corecţie conform art. 268 Cod fiscal
7. ALTE TAXE LOCALE (conf. prevederilor art.283 din Codul Fiscal)
a). Taxele de înscriere în cazul vehiculelor care se înregistrează la primărie, sunt:
- vehicule cu tracţiune animală - 10 lei;
- mopede - 25 lei;
- vehicule lente - 50 lei.
b). Taxa anuală pentru vehicule lente, este de 40 lei/an.
(ex. vehicule lente: autocositoare, buldozer pe pneuri (fadromă), combină agricolă
pentru recoltat cereale ori furaje, excavator pe pneuri, încărcător cu o cupă pe pneuri, macara cu
greifer, şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne, tractor pe pneuri, troliu autopropulsat,
etc.)
c). Taxa pentru folosirea infrastructurii locale de către persoane juridice cu scopul
obţinerii de venituri (cazul balastierei, a exploatărilor forestiere, etc) se stabileşte în sumă de 5 lei/mc
de material (nisip, balastru, piatră, material lemnos, etc.).
d) Taxa pentru recoltarea ciupercilor, fructelor de pădure şi a plantelor medicinale
de pe teritoriul administrativ al comunei Vama Buzăului
Societăţile comerciale solicitante în acest sens, vor plăti o taxă pentru a obţine acordul primăriei
de a recolta ciuperci, plante medicinale, fructe de pădure, etc. pentru anul 2012, în sumă de 2.000 lei.
e) Societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi în puncte de lucru situate pe raza
comunei Vama Buzăului sunt obligate la plata unei taxe de funcţionare lunară , în cuantum de 50
lei.
Nerespectarea acestei prevederi de către o societate comercială, atrage sancţionarea cu
retragerea dreptului de a presta activitatea pe raza localităţii şi plata unei penalităţi în valoare de până
la 500 lei.
f) Taxa pentru desfacerea mărfurilor de către comercianţii ambulanţi în sumă de 10 lei/zi.
8. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU ( conf. Legii 117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru)
a). Taxa pentru eliberarea de adeverinţe ori alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
situaţie este de 2 lei.
b). Taxa pentru eliberarea certificatului de proprietate asupra animalelor este de 2 lei/cap
de animal, plus 2 lei/operaţiune.
c) Certificarea transmisiunii proprietăţii asupra animalelor în biletul de proprietate este de
2lei/cap de animal sub 2 ani, respectiv, 4 lei/cap de animal mai mari de 2 ani, plus 2 lei / operaţiune.
d). Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale este de 4 lei.
e). Taxe pentru operaţiuni în acte de stare civilă :
- eliberarea certificatelor de stare civilă ( căsătorie, naştere, deces,) sau alte certificate în
locul celor pierdute ori deteriorate este de 2 lei;
- înregistrarea desfacerii căsătoriei: 2 lei;
- transcrierea în registrele române a actelor similare întocmite de autorităţi străine: 2 lei;

3

- reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă :2 lei;
- eliberarea la cerere , a actelor de stare civilă cu schimbarea numelui : 13 lei
f) Eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea
sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini, precum şi înscrierea
menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români : 4 lei
g) Taxe pentru examinarea candidaţilor pentru obţinerea permiselor de conducere auto :
- pentru categ. A, A1, B, B1, şi B+E : 5 lei,
- pentru categ. C, C1, Tr, D, D1, C+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv : 24 lei,
- pentru persoanele cu permisul anulat precum şi cele respinse de 3 ori : 72 lei ;
h) Taxe de înmatriculare auto :
- autovehicule şi remorci cu MTMA pînă la 3,5 tone : 52 lei ;
- autovehicule şi remorci cu MTMA peste 3,5 tone : 125 lei ;
- autorizaţie provizorie de circulaţie : 8 lei.
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