
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                            

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind impozitele şi taxele locale pe anul 2010 

 

 

 

              Consiliul local Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 

-raportul primarului oraşului Amara cu privire la necesitatea stabilirii impozitelor şi taxelor 

locale pe anul 2010, înregistrat cu nr.224/16.10.2009; 

-prevederile art.36 alin.4 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-prevederile titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile Hotararii Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile HG 956/2009 pentru aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010; 

              În temeiul art.45 alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1:-Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2010 după cum urmează: 

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevazute în Tabloul cuprinzând impozitele şi 

taxele locale pentru anul 2010 constituind anexa nr.1 la prezenta hotărâre ;  

b) cota prevazută la art.253  alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, 

referitoare la impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice se stabileşte la 1% asupra 

valorii de inventar a clădirilor; 

c) cota prevazută la art.253 alin.6 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 

referitoare la impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care nu au efectuat nici o 

reevaluare în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă (2010) se stabileşte la 5% 

asupra valorii de inventar a clădirilor; 

d) cota prevazută la art.270 alin.4 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, 

referitoare la taxa hotelieră se stabileşte la 2% din valoarea serviciilor de reclamă şi 

publicitate ; 

e) cota prevazută la art.279 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, 

referitoare la taxa hotelieră se stabileste la 3% din tariful de cazare practicat de unităţile 

de cazare. 



Art.2:-a)Bonificaţia prevazută la art.255 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 

nr.571/2003 referitoare la plata impozitului pe clădiri de către persoanele fizice cu 

anticipaţie până la 31 martie  a anului respectiv se stabileşte la 10%. 

b)Bonificaţia prevăzută la art.260 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 

referitoare la plata impozitului pe teren, de către persoanele fizice cu anticipaţie până la 31 

martie a anului respectiv se stabileşte la 10% . 

c) Bonificaţia prevăzută la art.265 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 

referitoare la plata impozitului pe mijloacele de transport, de către persoanele fizice cu 

anticipaţie până la 31 martie a anului respectiv se stabileşte la 10% . 

Art.3:-Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 

construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren  pentru anul 2010 se 

delimitează zonele în intravilan conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.4:-Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv 

hotărârile Consiliului local Amara, prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o 

perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazută în anexa nr.3. 

Art.5:-Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului local Amara, în 

temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal 

curent, este prevazută în anexa nr.4. 

Art.6:-Se aprobă  procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice 

prevăzute al art.286 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 potrivit anexei nr.5. 

Art.7 :-Se aprobă procedurile privind perceperea altor taxe locale (art.283 Cod Fiscal) în 

conformitate cu anexa nr.6 la prezenta hotărâre. 

Art.8:-Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9:-Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2010. 

Art.10:-(1)Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea 

exercitării controlului de legalitate şi primarului oraşului Amara şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin grija secretarului oraşului Amara. 

     (2)La data adoptării prezentei hotărâri încetează prevederile Hotărârii Consiliului local 

Amara nr.58/29 mai 2009 privind impozitele şi taxele locale pe 2010. 

    (2) Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

  

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                    SECRETAR, 

                              NECULA MIHAI       

                                                                                           BĂICOIANU IONICA 

Nr.116 

Din 9 noiembrie 2009 

Adoptată în Amara 

Ex.4 

 

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                             Anexa nr.1 

CONSILIUL LOCAL AMARA                                                   la Hotărârea nr.116/2009 



 

TABLOUL 

cuprinzând impozitele şi taxele locale pe raza oraşului Amara, judeţul Ialomiţa 

 

A.Impozitul şi taxa pe clădiri 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită 

desfaşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

Nr

.cr

t. 

Felul clădirilor şi al altor construcţii 

impozabile 

Nivelurile pentru anul 2010 

Valoarea impozabila lei/m.p. 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, încălzire, 

(condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, 

încălzire 

0 1 2 3 

1 A.Clădire cu cadre din beton armat cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din alte 

materiale rezultate în urma unui tratament 

termic şi/sau chimic 

806 478 

 B.Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă din 

vălătuci  sau din orice alte materiale rezultate 

în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

219 137 

2 C.Clădire-anexă cu cadre din beton armat cu 

pereţi exteriori din cărămida arsă sau din alte 

materiale rezultate în urma unui tratament 

termic şi/sau chimic 

137 123 

3 D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, 

din piatră naturală, din cărămidă nearsă din 

vălătuci  sau din orice alte materiale rezultate 

în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

82 54 

4 E. În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la 

demisol  şi/sau la mansardă, utilizate ca 

locuinţă, în  oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D   

75% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii      

75% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii      

5 F.În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la 

demisol   şi/sau la mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât     

cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de      

clădiri prevăzute la lit A-D    

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii      

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii      

Se aplica coeficient de corectie conform art.251 alin.5 din Codul Fiscal, oraşul Amara este localitate de rangul III. 

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Amara, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, 

persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.   

 

B.Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan, terenuri cu construcţii 



Zona în cadrul localităţii 

lei/ha 

Nivelul stabilit în 2010 

A 5640 

B 3832 

C 1821 

D 1060 
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Amara, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa 

pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz,in conditii similare 

impozitului pe teren. 

 

 

C.Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan alte categorii de folosinţă 

Nr.crt. Categoria de folosinţă/Zona 

LEI/HA 

Nivelurile pentru anul 2010 

 

Zona A Zona  B Zona C Zona D 

1 Arabil 24 18 16 13 

2 Paşuni 18 16 13 11 

3 Fâneţe 18 16 13 11 

4 Vii 40 30 24 16 

5 Livezi 46 40 30 24 

6 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră 

24 18 16 13 

7 Terenuri cu ape 13 11 7 x 
Se aplica coeficient de corectie pozitiva conform art.258 alin 5 din Codul Fiscal, oraşul Amara este localitate de rangul III. 
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Amara, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa 

pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz,in conditii similare 

impozitului pe teren. 

 

 

D. Impozitul/taxa pe terenul extravilan 

Nr.crt. Categoria de folosinţă Nivelurile pentru 2010 

  Zona 

  A B C D 

1 Arabil x 41 39 36 

2 Vii    

 pe rod 

48 x X x 

3 Teren cu  

construcţii 

x 24 X x 

4 Teren neproductiv x x X x 
Se aplica coeficient de corectie pozitiva conform art.251 alin 5 din Codul Fiscal, oraşul Amara este localitate de rangul III. 

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Amara, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa 

pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare 
impozitului pe teren.    

  

 

 

E.Impozitul pe mijloacele de transport 

E.a.Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Tipul mijlocului de transport Nivelul pentru anul 2010 



lei/an/200 m.c. sau fracţiune 

1.Motorete, scutere, motociclete şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică  până 

la 1600 cm
3
 inclusiv 

8 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică 

între 1601 cm
3
 şi 2000 cm

3 
18 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică 

între 2001 cm
3
 şi 2600 cm

3
 

36 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică 

între 2601 cm
3
 şi 3000 cm

3
 

72 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

peste 3001 cm
3
 

145 

6.Autobuze, autocare, microbuze 24 

7.Alte autovehicule  cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone inclusiv 

30 

8.Tractoare înmatriculate 18 

 

E.b.Remorci, semiremorci şi rulote 

 

Capacitate Nivelul pentru anul 2010 

lei/an 

Pentru remorci, semiremorci şi rulote x 

a)până la o tonă inclusiv 8 

b)între 1 şi 3 tone inclusiv 29 

c)între 3 şi 5 tone inclusiv 45 

d)peste 5 tone 55 

 

E.c. Mijloace de transport pe apă 

 

Pentru mijloace de transport pe apă x 

1.Luntre, bărci fără motor folosite pentru uz 

şi agrement personal 

18 

2.Bărci fără motor folosite în alte scopuri 48 

3.Bărci cu motor 181 

4. Nave de sport şi agrement 500 

5.Scutere de apă 181 

 
 

 

 

F.Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizatiilor 
 

A.În domeniul construcţiilor taxele se 

stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau 

a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau 

Nivelul pentru anul 2010 

 lei/m.p. 



de natura serviciilor prestate astfel: 

1.Certificat de urbanism x 

Până la 150 m.p. inclusiv 5 

Între 151 m.p.-250 m.p. inclusiv 6 

Între 251 m.p.-500 m.p. inclusiv 8 

Între 501m.p.-750 m.p. inclusiv 10 

Între 751m.p.-1000 m.p. inclusiv 12 

Peste 1000 m.p. 12+0,01 leu/m.p. pentru fiecare m.p. care 

depăşeşte 1000 m.p. 

2.Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi 

excavări  

7 lei pentru fiecare m.p. afectat 

3.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. 

7 lei pentru fiecare m.p. de suprafaţă 

ocupată de construcţie 

4.Pentru eliberarea autorizaţiilor privind 

racorduri şi branşamente la reţelele publice 

de apă, canalizare, gaze, energie electrică, 

telefonie şi televiziune prin cablu 

11 lei pentru fiecare racord 

5.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 

13 

6.Pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă 

8 

7.Pentru eliberarea autorizaţiilor de 

desfăşurare a unei activităţi economice 

40 

9.Pentru eliberarea de copii heliografice de 

pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri 

28 

10.Pentru eliberarea certificatului de 

producător 

30 

11.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 

autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 

de alimentaţie publică  

Se percepe conform HCL 5/2007 

modificata conform HCL 24/2007 

 

G.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate 

 

Modalitatea de reclama şi publicitate: Nivelul pentru anul 2010 

 lei/m.p. 

Pentru afişaj, în locul în care persoana 

derulează o activitate economică 

28 



Pentru panouri, afişaj sau structură de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate 

20 

 

H.Impozitul pe spectacole 
 

Cazuri: Nivelul pentru 2010 

lei/m.p. 

În cazul videotecilor 2 

În cazul discotecilor 3 
*Se aplica coeficient de corectie pozitiva conform art.275 alin.3, oraşul Amara este localitate de rangul III. 

I.Alte taxe locale 

Cazuri: Nivelul pentru 2010 

-pentru pentru utilizarea locurilor publice 

pentru vânzarea de produse din vehicule 

13 lei/zi 

-pentru depozitarea de materiale, realizarea 

unor lucrări, pentru desfacerea de produse 

ce fac obiectul comerţului, în pieţe, în 

târguri, în oboare, în standuri situate de-a 

lungul drumurilor publice, în parcari sau în 

alte locuri anume stabilite prin hotarari ale 

consiliului local, ocuparea terenului pentru 

manifestari ocazionale (expoziţii, 

spectacole în aer liber etc.) 

2lei/m.p./zi 

-taxa zilnica pentru deţinerea sau utilizarea 

echipamentelor destinate obţinerii de 

venituri  

2 lei/zi 

-taxa anuală pentru vehicule lente 30 lei/an 

               

 

                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

                                                         NECULA MIHAI 

 

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                Anexa nr.2 

CONSILIUL LOCAL AMARA                                                    la Hotărârea nr.116/2009 

 

 

ÎNCADRAREA 

pe zone a intravilanului  oraşului Amara 

 

 



Intravilan: 

Zona A: 

-străzile Libertăţii-sud, Băilor-est, Lacului, Al.I.Cuza, Tudor Valdimirescu-sud ;  

-strazile Aleea Taberei, Ana Ipătescu, Constantin Brâncuşi, Mirceşti ; 

-strada Dimitrie Cantemir ; 

-aleile din staţiune ; 

-casele situate pe colţuri la intersecţia străzilor după cum urmează : 

-Băilor est cu Nicolae Bălcescu, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazu, Dragalina ; 

-AL.I.Cuza cu Motâlvei, Oituz, Mărăşeşti, 1 Mai, Viilor, Nicolae Bălcescu, Ştefan cel 

Mare, Mihai Viteazu, Dragalina ; 

-Tudor Vladimirescu cu Băilor-vest ; 

 

Zona B: 
-străzile Viilor, 1 Mai, Băilor- vest, Tudor Vladimirescu-nord, Nicolae Bălcescu, Ştefan cel 

Mare, str.Mihai Viteazu-sud, Mărăşeşti-sud, Oituz-sud, Dragalina-sud  ;  

-strazile Vasile Remetea, Stadionului-sud, Eroilor-sud, Independenţei-sud, Păcii-sud, 

George Enescu-sud, Ionel Perlea-sud, Ciprian Porumescu-sud, Bărăganului-sud, George 

Coşbuc-sud, Primăverii-sud; 

-strazile Mihail Kogălniceanu, Aurel Pană ; 

-terenurile intravilane din zona fostului CAP-vest şi est ; 

-casele situate pe colţuri la intersecţia străzilor Băilor –vest cu Motâlvei, Oituz, Mărăşeşti, 

1 Mai, Viilor ; 

 

Zona C : 

-străzile Mihai Viteazu-nord, Mărăşeşti-nord, Oituz-nord, Dragalina-nord, Libertăţii-nord, 

Motâlva ; 

-strazile Stadionului-nord, Eroilor-nord, Independenţei-nord, Păcii-nord, George Enescu-

nord, Ionel Perlea-nord, Ciprian Porumescu-nord, Bărăganului-nord, George Coşbuc-nord, 

Primăverii-nord; 

 

Zona D : 

-strazile.Titu Maiorescu, Unirii, Victoriei, Revoluţiei, Ion Creangă, Mihai Eminescu, 

I.L.Caragiale, Mircea cel Bătrân, Decebal, Traian; 

-prelungirea străzii Băilor; 

-zona nuci. 

 

 

 

2.Extravilan: 

Arabil :-Zona B:-Celelelte tarlale ce nu sunt nominalizate mai jos – 5727 ha; 

Arabil:- Zona C-T 337/2-51,60 ha,  T 129-5,60 ha; 

Arabil:-Zona D- T 23/3-48,60 ha;T208/3-9,74 ha;T 315-31,00 ha;T 245-3,25 ha ;T229/8-

8,77 ha ;T 229/6-2,19 ha;T 335/1/1-5,00 ha; 

Vii:-Zona A-toate tarlalele de vii:- :-258 ha; 

Terenuri cu constructii:-Zona B:-toate suprafetele-27,60 ha; 



Terenuri neproductive:-T8/1/1-1,22 ha. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

                                                         NECULA MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                          Anexa nr.3 

CONSILIUL LOCAL AMARA                                                   la Hotărârea nr.116/2009 

 

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE 
prin care sunt instituite impozite şi taxe locale inclusiv hotărârile Consiliului local  Amara 

pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent 

 

 

A.Acte normative privind impozitele şi taxele locale: 



1. Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

2. Hotărârea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Hotărârea Guvernului nr.1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 

în anul fiscal 2009 ; 

4. Hotărârea Guvernului nr.1861/2006 privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal ; 

5. Ordinul  nr. 2.052/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru 

stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi a altor venituri ale bugetelor locale ; 

6. Hotărârea Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile 

în anul fiscal 2010; 

 

 

B.Hotărârile Consiliului local  Amara privind taxele din competenţa sa: 

1. Hotărârea Consiliului local Amara nr.5/2004 privind stabilirea unor taxe în 

conformitate cu prevederile Codului Fiscal valabile pentru anul 2005 ; 

2. Hotărârea Consiliului local Amara nr.27/2004 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pe anul 2005 ; 

3. Hotărârea Consiliului local Amara nr.11//2004 modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

27/2004 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2005 ; 

4. Hotărârea Consiliului local Amara nr.58/23.08.2005 pentru stabilirea impozitelor şi 

taxelor pe anul 2006 ; 

5. Hotărârea Consiliului local Amara nr.6/27.02.2006 pentru aprobarea impozitului pe 

terenul agricol şi stabilirea zonelor de impozitare ; 

6. Hotărârea Consiliului local Amara nr.12/2006 pentru modificarea Hotararii nr.6/2006 

pentru aprobarea impozitului pe terenul agricol şi stabilirea zonelor de impozitare ; 

7. Hotărârea Consiliului local Amara nr.10/2006 pentru modificarea Hotărârii nr.58/2005 ; 

8. Hotărârea Consiliului local Amara nr.55/2006 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor pe 

anul 2007 ; 

9. Hotărârea Consiliului local Amara nr.5/31 ianuarie 2007 privind reglementarea 

autorizaţiilor de alimentaţie publică ; 

10. Hotărârea Consiliului local Amara nr.23/13 aprilie 2007 privind modificarea anexei nr.6 

la Hotărârea Consiliului local Amara nr.55/2006 ; 

11. Hotărârea Consiliului local Amara nr.24/13 aprilie 2007 privind modificarea Hotărârii 

nr.5/2007 ; 

12. Hotărârea Consiliului local Amara nr.48/29 mai 2007 privind modificarea zonelor în 

intravilan în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul 2008; 

13. Hotărârea Consiliului local Amara nr.165/28 decembrie 2007 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor pe anul 2008; 

14. Hotărârea Consiliului local Amara nr.56/27 mai 2008 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor pe anul 2009. 



15. Hotărârea Consiliului local Amara nr.58/29 mai 2009 privind stabilirea impozitelor si 

taxelor pe anul 2010. 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

NECULA MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                           Anexa nr.4  

CONSILIUL LOCAL AMARA                                                   la Hotărârea nr.116/2009 

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE 
 inclusiv hotărârile Consiliului local Amara în temeiul carora s-au acordat facilităţi fiscale 

pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent 

 

A.Acte normative privind impozitele şi taxele locale: 

1. Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Hotărârea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



B.Hotararile Consiliului local al orasului  Amara privind taxele din competenta sa: 

1. Hotărârea Consiliului local Amara nr.76/2003 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pe anul 2004 ; 

2. Hotărârea Consiliului local Amara nr.27/2004 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pe anul 2005 ; 

3. Hotărârea Consiliului local Amara nr.58/23.08.2005 pentru stabilirea impozitelor şi 

taxelor pe anul 2006 ; 

4. Hotărârea Consiliului local Amara nr.55/2006 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor 

pe anul 2007 ; 

5. Hotărârea Consiliului local Amara nr.23/13 aprilie 2007 privind modificarea anexei 

nr.6 la Hotărârea Consiliului local Amara nr.55/2006 ; 

6. Hotărârea Consiliului local Amara nr.165/28 decembrie 2007 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor pe anul 2008; 

7. Hotărârea Consiliului local Amara nr.56/27 mai 2008 privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor pe anul 2009. 

8. Hotărârea Consiliului local Amara nr.58/29 mai 2009 privind stabilirea impozitelor 

si taxelor pe anul 2010. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

NECULA MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                           Anexa nr.5 

CONSILIUL LOCAL AMARA                                                   la Hotărârea nr.116/2009 

 

 

PROCEDURA 

de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane  

prevăzute al art.286 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 

 

 

1.Consiliul local Amara va acorda  reduceri de impozit sau scutiri, după caz, în cursul 

anului 2010 pentru următoarele categorii de persoane: 

a)familii beneficiare de ajutor social ; 

b)familii cu mai mult de trei membri ; 

c)familii formate dintr-o singură persoană sau din 2 persoane pensionare ; 



d)familii formate din persoane cu vârsta peste 50 de ani fără nici un venit şi fără teren 

extravilan în proprietate ; 

e)familiile proprietare de imobil în care unul din membri sunt beneficiari ai Legii 

nr.309/2002, indiferent de venituri ;  

2.Reducerea de impozit se acordă  în procent de 20% pentru persoanele care care fac parte 

din categoriile enumerate la punctul 1a şi care împreună cu familia obţin venituri până la 

150 lei/membru de familie/lună ; 

3. Reducerea de impozit se acordă în procent de 30%  pentru persoanele care care fac parte 

din categoriile enumerate la punctul 1b şi care împreună cu familia obţin venituri până la 

100 lei/membru de familie/lună ; 

4.Reducerea de impozit se acordă în procent de 50% pentru persoanele care fac parte din 

categoriile enumerate la punctul 1c şi care obţin venituri pana la 100 lei/membru de 

familie/lună ; 

5.Scutirea de impozit se acordă pentru persoanele care fac parte din categoriile enumerate 

la punctele 1d şi 1e. 

7.Reducerea sau scutirea de impozit se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu şi 

terenul aferent acesteia. 

8.Reducerea sau scutirea de impozit se acordă pe bază de cerere însoţită de acte 

doveditoare privind încadrarea în una din situaţiile prevăzute la pct.1, precum şi pentru 

veniturile familiei. 

9.Cererea se depune la Primăria oraşului Amara şi se inregistrează într-un registru special 

ce va fi înregistrat în registrul de intrare-ieşire. 

10.Pentru soluţionarea cererilor de reducere sau scutire de impozit primarul oraşului 

dispune efectuarea unei anchete sociale la domiciliul solicitantului pentru verificarea 

situaţiei menţionate în cerere. 

11.La stabilirea veniturilor pentru solicitanţii de reducere sau scutire de impozit se vor lua 

în calcul veniturile realizate din salarii, pensii, indemnizaţii de şomaj, creanţe legale, 

convenţii civile aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat 

pentru copii, alocaţii pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi 

studenţi acordate în condiţiile legii, ajutorul care se  acordă soţiilor celor care satisfac 

serviciul militar, precum şi veniturile obţinute din deţinerea şi/sau vânzarea terenurilor şi 

din deţinerea şi/sau vânzarea animalelor.  

12.Veniturile obţinute din deţinerea şi/sau vânzarea terenurilor şi din deţinerea şi/sau 

vânzarea animalelor se stabilesc conform criteriilor pentru veniturile obţinute de cetăţeni în 

vederea aplicării Legii nr.416/2001 aprobate prin Hotărârea Consiliului local Amara 

nr.44/2006, modificată. 

13.Reducerea impozitului se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii 

proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului. 

14.Consiliul local va acorda scutire de la plata impozitului pe teren, impozitului pe clădiri 

şi taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie 

persoanelor afectate de calamităţi naturale. 

15.Consiliul local va scuti de plată impozitul pe teren persoanele juridice pentru terenul 

aferent investitiilor derulate în conformitate cu Legea nr.332/2001 privind promovarea 

investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie pe durata executării construcţiilor 

până la punerea lor în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data începerii lucrărilor.  



 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

NECULA MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                           Anexa nr.6 

CONSILIUL LOCAL AMARA                                                   la Hotărârea nr.116/2009 

 

 

 

PROCEDURA 

de percepere şi încasare a altor taxe locale instituite conform 

art.283 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 

 

 

 

I.Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice/taxa zilnica pentru 

deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate obţinerii de venituri 

Procedura de calcul şi incasare: 

1. Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice  au ca obiect vânzarea de produse 

din vehicule, depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de 



produse ce fac obiectul comerţului, în pieţe, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a 

lungul drumurilor publice, în parcari sau în alte locuri anume stabilite prin hotarari ale 

consiliului local, ocuparea terenului pentru manifestari ocazionale (expoziţii, spectacole în 

aer liber etc.) şi se stabilesc conform art.283 din Legea nr.571/2003 astfel: 

-pentru pentru utilizarea locurilor publice pentru vânzarea de produse din vehicule-

lei/zi 

-pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse 

ce fac obiectul comerţului, în pieţe, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul 

drumurilor publice, în parcari sau în alte locuri anume stabilite prin hotarari ale 

consiliului local, ocuparea terenului pentru manifestari ocazionale (expoziţii, spectacole 

în aer liber etc.)-lei/m.p./zi 

 

2. Taxa pentru depozitarea de materiale se achită la data obţinerii autorizaţiei de la 

compartimentul urbanism, a cărei eliberare se face pe baza de cerere. 

3. Taxa pentru realizarea unor lucrări se achită la data obţinerii autorizaţiei de la 

compartimentul urbanism, a cărei eliberare se face pe baza de cerere. 

4. Taxa pentru vânzarea de produse din vehicule, taxa pentru desfacerea de produse ce fac 

obiectul comertului in pieţe oboare târguri standuri situate de-a lungul drumurilor publice, 

parcări sau alte locuri stabilite de consiliul local, ocuparea terenului pentru manifestari 

ocazionale (expozitii, spectacole in aer liber etc.) se achita zilnic.  

 

II.Taxa pentru deţinerea de vehicule lente de către persoane fizice şi persoane 

juridice 

Procedura privind stabilirea şi plata acesteia : 

Taxa pentru deţinerea de vehicule lente de către persoane fizice şi persoane juridice se 

stabileşte conform art.283 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 

Persoanele fizice sau juridice au obligaţia de a depune declaraţia pentru deţinere de 

vehicule lente în vederea  stabilirii taxei, în termen de 30 de zile de la data dobândirii . 

Taxa pentru deţinerea de vehicule lente pentru persoane fizice şi persoane juridice se achită 

în două rate egale, astfel: până la 31 martie, respectiv până la 30 septembrie a anului. 

Pentru neplata în termen se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform legislaţiei 

în vigoare. 

În cazul în care vehiculele lente sunt dobândite în cursul anului 2010, atunci taxele curente 

datorate se stabilesc proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului. 

În cazul în care vehiculele sunt înstrăinate, taxele se dau la scădere proporţional cu 

perioada rămasă până la sfârşitul anului. 

Pentru plata cu anticipaţie până la 31 martie 2010 a taxei pentru deţinerea de echipamente 

şi utilaje destinate obţinerii de venituri, plătitorii beneficiază de o bonificaţie de 10%  

Pentru vehiculele lente ce fac obiectul unui contract de leasing financiar taxa se datorează 

de către locatar (cel ce foloseşte utilajele, vehiculele şi echipamentele). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

NECULA MIHAI 



 

 

 

 

 

 
 


