JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AMARA

HOTARARE
privind impozitele si taxele locale pe anul 2010

Consiliul local Amara, judetul Ialomita;
Avand in vedere:
-raportul primarului orasului Amara cu privire la necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor
locale pe anul 2010, inregistrat cu nr.111/18.05.2009;
-prevederile art.36 alin.4 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
-prevederile titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003;
-prevederile Hotararii Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Codului Fiscal;
In temeiul art.45 alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala,
HOTARASTE:

Art.1:-Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2010 dupa cum urmeaza:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si
taxele locale pentru anul 2010 constituind anexa nr.1 la prezenta hotarare ;
b) cota prevazuta la art.253 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003,
referitoare la impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice se stabileste la 1% asupra
valorii de inventar a cladirilor;
c) cota prevazuta la art.253 alin.6 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003
referitoare la impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice care nu au efectuat nici o
reevaluare in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta (2010) se stabileste la 5%
asupra valorii de inventar a cladirilor;
d) cota prevazuta la art.279 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003,
referitoare la taxa hoteliera se stabileste la 3% din tariful de cazare practicat de unitatile
de cazare.
Art.2:-a)Bonificatia prevazuta la art.255 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea
nr.571/2003 referitoare la plata impozitului pe cladiri de catre persoanele fizice cu
anticipatie pana la 31 martie a anului respectiv se stabileste la 10%
b) Bonificatia prevazut la art.260 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea
nr.571/2003 referitoare la plata impozitului pe teren, de catre persoanele fizice cu
anticipatie pana la 31 martie a anului respectiv se stabileste la 10% .

Art.3:-Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de
construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren pentru anul 2010 se
delimiteaza zonele in intravilan conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.
Art.4:-Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv
hotararile Consiliului local Amara, prin care s-au stabilit impozite si taxe locale pe o
perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr.3.
Art.5:-Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului local Amara, in
temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal
curent, este prevazuta in anexa nr.4.
Art.6:-Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice
prevazute al art.286 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 potrivit anexei nr.5.
Art.7 :-Se aproba procedurile privind perceperea altor taxe locale (art.283 Cod Fiscal) in
conformitate cu anexa nr.6 la prezenta hotarare.
Art.8:-Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.9:-Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
Art.10:-(1)Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Ialomita in vederea
exercitarii controlului de legalitate si primarului orasului Amara si se aduce la cunostinta
publica prin grija secretarului orasului Amara.
(2) Aducerea la cunostinta publica se va face prin afisare la sediul autoritatilor
administratiei publice locale.
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JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AMARA

Anexa nr.1
la Hotararea nr.58/2009

TABLOUL
cuprinzand impozitele si taxele locale pe raza orasului Amara, judetul Ialomita
A.Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita
desfasurata la cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice
Nr Felul cladirilor si al altor constructii
Nivelurile pentru anul 2010
.cr
impozabile
Valoarea impozabila lei/m.p.
t.
Cu instalatii de
Fara instalatii de apa,
apa,
canalizare, electrice,
canalizare,
incalzire
incalzire,
(conditii
cumulative)
0
1
2
3
1
A.Cladire cu cadre din beton armat
669
397
cu pereti exteriori din caramida arsa
sau din alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau
chimic
B.Cladire cu peretii exteriori din
182
114
lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa din valatuci sau din
orice alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau chimic
2
C.Cladire-anexa cu cadre din beton
114
102
armat cu pereti exteriori din caramida
arsa sau din alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau
chimic
3
D.Cladire-anexa cu peretii exteriori
68
45
din lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa din valatuci sau din
orice alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau chimic
4
E. In cazul contribuabilului care
75% din suma 75% din suma care s-ar
detine la aceeasi adresa incaperi
care s-ar aplica
aplica cladirii
amplasate la subsol, la demisol si/sau
cladirii
la mansarda, utilizate ca locuinta, in
oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute
la lit. A-D

5

F.In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol, la demisol
si/sau la mansarda, utilizate in alte
scopuri decat
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

Se aplica coeficient de corectie conform art.251 alin.5 din Codul Fiscal.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, 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 pe terenurile situate in intravilan
Zona in cadrul localitatii
Nivelul stabilit in 2010
LEI/HA
A
B
C
D

4.681
3.180
1.511
880

C.Impozitul pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosinta
Nr.crt. Categoria de folosinta/Zona
Nivelurile pentru anul 2010
LEI/HA
Zona A Zona B
Zona C Zona D
1
Arabil
20
15
13
11
2
Pasuni
15
13
11
9
3
Fanete
15
13
11
9
4
Vii
33
25
20
13
5
Livezi
38
33
25
20
6
Paduri si alte terenuri cu vegetatie
20
15
13
11
forestiera
7
Terenuri cu ape
11
9
6
x
Se aplica coeficient de corectie pozitiva conform art.258 alin 5 din Codul Fiscal
Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, 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.

Nr.crt.

1
2
3

D. Impozitul pe terenul extravilan
Categoria de folosinta
Nivelurile pentru 2010
Zona
A
B
C
Arabil
x
34
32
Vii
40
x
X
pe rod
Teren cu
x
20
X

D
30
x
x

4

constructii
Teren neproductiv

x

x

X

x

Se aplica coeficient de corectie pozitiva conform art.251 alin 5 din Codul Fiscal
Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, 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.Taxa asupra mijloacelor de transport
I.a.Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica
Tipul mijlocului de transport
Nivelul pentru anul 2010
lei/an/200 m.c. sau fractiune
1.Motorete, scutere, motociclete si
7
autoturisme cu capacitatea cilindrica pana
la 1600 cm3 inclusiv
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica
15
3
3
intre 1601 cm si 2000 cm
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica
30
3
3
intre 2001 cm si 2600 cm
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica
60
3
3
intre 2601 cm si 3000 cm
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de
120
3
peste 3001 cm
6.Autobuze, autocare, microbuze
20
7.Alte autovehicule cu masa totala maxima 25
autorizata de pana la 12 tone inclusiv
8.Tractoare inmatriculate
15
I.b.Remorci, semiremorci si rulote
Capacitate
1.Pentru semiremorci si rulote
a)pana la o tona inclusiv
b)intre 1 si 3 tone inclusiv
c)intre 3 si 5 tone inclusiv
d)peste 5 tone
2.Pentru mijloace de transport pe apa
1.Luntre, barci fara motor folosite pentru uz
si agrement personal
2.Barci fara motor folosite in alte scopuri
3.Barci cu motor
4. Nave de sport si agrement
5.Scutere de apa

Nivelul pentru anul 2010
lei/an
x
7
24
37
46
x
15
40
150
400
150

F.Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
A.In domeniul constructiilor taxele se
Nivelul pentru anul 2010
stabilesc in functie de valoarea acestora sau
lei/m.p.

a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau
de natura serviciilor prestate astfel:
1.Certificat de urbanism
Pana la 150 m.p. inclusiv
Intre 151 m.p.-250 m.p. inclusiv
Intre 251 m.p.-500 m.p. inclusiv
Intre 501m.p.-750 m.p. inclusiv
Intre 751m.p.-1000 m.p. inclusiv
Peste 1000 m.p.
2.Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si
excavari necesare studiilor geotehnice,
ridicarilor
3.Pentru eliberarea autorizatiei de
construire pentru chioscuri, tonete, cabine,
spatii de expunere situate pe caile si in
spatiile publice precum si pentru
amplasarea corpurilor si a panourilor de
afisaj a firmelor si reclamelor.
4.Pentru eliberarea autorizatiilor privind
racorduri si bransamente la retelele publice
de apa, canalizare, gaze, energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu
5.Pentru avizarea certificatului de urbanism
de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari sau de
structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean
6.Pentru eliberarea certificarului de
nomenclatura stradala si adresa
7.Pentru eliberarea autorizatiilor de
desfasurare a unei activitati economice
8.Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de
functionare
9.Pentru eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri
10.Pentru eliberarea certificatului de
producator
11.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea activitatii
de alimentatie publica

x
4
5
7
8
10
10+0,01 leu/m.p. pentru fiecare m.p. care
depaseste 1000 m.p.
6 lei pentru fiecare m.p. afectat

6 lei pentru fiecare m.p. de suprafata
ocupata de constructie

9 lei pentru fiecare racord

11

7
40
14
23

30
Se percepe conform HCL 5/2007
modificata conform HCL 24/2007

G.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Modalitatea de reclama si publicitate:
Nivelul pentru anul 2010

lei/m.p.
Pentru mijloacele de publicitate prin afisaj,
panouri sau alte asemenea mijloace
Pentru firmele instalate la locul exercitarii
activitatii

Cazuri:

17
23

H.Impozitul pe spectacole
Nivelul pentru 2010

In cazul videotecilor
In cazul discotecilor
*Se aplica coeficient de corectie pozitiva : 3,00

1
2

I.Alte taxe locale
Cazuri:
-pentru utilizarea temporara a locurilor
publice
-taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor destinate obtinerii de
venituri
-taxa anuala pentru vehicule lente

Nivelul pentru 2010
2 lei/m.p./zi

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PANES CONSTANTIN

2 lei/zi

30 lei/an

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AMARA

Anexa nr.2
la Hotararea nr.58/2009

INCADRAREA
pe zone a intravilanului orasului Amara

Intravilan:
Zona A:
-strazile Libertatii-sud, Bailor-est, Lacului, Al.I.Cuza, Tudor Valdimirescu-sud ;
-strazile Aleea Taberei, Ana Ipatescu, Constantin Brancusi, Mircesti ;
-strada Dimitrie Cantemir ;
-aleile din statiune ;
-casele situate pe colturi la intersectia strazilor dupa cum urmeaza :
-Bailor est cu Nicolae Balcescu, Stefan cel Mare, Mihai Viteazu, Dragalina ;
-AL.I.Cuza cu Motalvei, Oituz, Marasesti, 1 Mai, Viilor, Nicolae Balcescu, Stefan cel
Mare, Mihai Viteazu, Dragalina ;
-Tudor Vladimirescu cu Bailor-vest ;
Zona B:
-strazile Viilor, 1 Mai, Bailor- vest, Tudor Vladimirescu-nord, Nicolae Balcescu, Stefan cel
Mare, str Mihai Viteazu-sud, Marasesti-sud, Oituz-sud, Dragalina-sud ;
-strazile Vasile Remetea, Stadionului-sud, Eroilor-sud, Independentei-sud, Pacii-sud,
George Enescu-sud, Ionel Perlea-sud, Ciprian Porumescu-sud, Baraganului-sud, George
Cosbuc-sud, Primaverii-sud;
-strazile Mihail Kogalniceanu, Aurel Pana ;
-terenurile intravilane din zona fostului CAP-vest si est ;
-casele situate pe colturi la intersectia strazilor Bailor –vest cu Motalvei, Oituz, Marasesti,
1 Mai, Viilor ;
Zona C :
-strazile Mihai Viteazu-nord, Marasesti-nord, Oituz-nord, Dragalina-nord, Libertatii-nord,
Motalva ;
-strazile Stadionului-nord, Eroilor-nord, Independentei-nord, Pacii-nord, George Enescunord, Ionel Perlea-nord, Ciprian Porumescu-nord, Baraganului-nord, George Cosbuc-nord,
Primaverii-nord;
Zona D :
-strazile.Titu Maiorescu, Unirii, Victoriei, Revolutiei, Ion Creanga, Mihai Eminescu,
I.L.Caragiale, Mircea cel Batran, Decebal, Traian;
-prelungirea strazii Bailor;
-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 ;T229/88,77 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PANES CONSTANTIN

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AMARA

Anexa nr.3
la Hotararea nr.58/2009

LISTA ACTELOR NORMATIVE
prin care sunt instituite impozite si taxe locale inclusiv hotararile Consiliului local Amara
pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

A.Acte normative privind impozitele si taxele locale:
1. Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
2. Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Codului Fiscal ;
3. Hotararea Guvernului nr.1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si amenzile aplicabile
in anul fiscal 2009 ;
4. Hotararea Guvernului nr.1861/2006 privind modificarea si 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, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale,
precum si a altor venituri ale bugetelor locale.

B.Hotararile Consiliului local Amara privind taxele din competenta sa:
1. Hotararea Consiliului local Amara nr.5/2004 privind stabilirea unor taxe in
conformitate cu prevederile Codului Fiscal valabile pentru anul 2005 ;
2. Hotararea Consiliului local Amara nr.27/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pe anul 2005 ;
3. Hotararea Consiliului local Amara nr.11//2004 modificarea anexei nr.1 la Hotararea
27/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2005 ;
4. Hotararea Consiliului local Amara nr.58/23.08.2005 pentru stabilirea impozitelor si
taxelor pe anul 2006 ;
5. Hotararea Consiliului local Amara nr.6/27.02.2006 pentru aprobarea impozitului pe
terenul agricol si stabilirea zonelor de impozitare ;
6. Hotararea Consiliului local Amara nr.12/2006 pentru modificarea Hotararii nr.6/2006
pentru aprobarea impozitului pe terenul agricol si stabilirea zonelor de impozitare ;
7. Hotararea Consiliului local Amara nr.10/2006 pentru modificarea Hotararii nr.58/2005 ;
8. Hotararea Consiliului local Amara nr.55/2006 pentru stabilirea impozitelor si taxelor pe
anul 2007 ;
9. Hotararea Consiliului local Amara nr.5/31 ianuarie 2007 privind reglementarea
autorizatiilor de alimentatie publica ;

10.Hotararea Consiliului local Amara nr.23/13 aprilie 2007 privind modificarea anexei nr.6
la Hotararea Consiliului local Amara nr.55/2006 ;
11.Hotararea Consiliului local Amara nr.24/13 aprilie 2007 privind modificarea Hotararii
nr.5/2007 ;
12.Hotararea Consiliului local Amara nr.48/29 mai 2007 privind modificarea zonelor in
intravilan in vederea stabilirii impozitelor si taxelor pe anul 2009;
13.Hotararea Consiliului local Amara nr.165/28 decembrie 2007 privind stabilirea
impozitelor si taxelor pe anul 2008.
14.Hotararea Consiliului local Amara nr.56/27 mai 2008 privind stabilirea impozitelor si
taxelor pe anul 2009.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PANES CONSTANTIN
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Anexa nr.4
la Hotararea nr.58/2009

LISTA ACTELOR NORMATIVE
inclusiv hotararile Consiliului local Amara in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale
pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent
A.Acte normative privind impozitele si taxele locale:
1. Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 ;
2. Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Codului Fiscal.
B.Hotararile Consiliului local al orasului Amara privind taxele din competenta sa:
1. Hotararea Consiliului local Amara nr.76/2003 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pe anul 2004.
2. Hotararea Consiliului local Amara nr.27/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor
pentru anul 2005 ;
3. Hotararea Consiliului local Amara nr.58/23.08.2005 pentru stabilirea impozitelor si
taxelor pe anul 2006 ;
4. Hotararea Consiliului local Amara nr.55/2006 pentru stabilirea impozitelor si taxelor pe
anul 2007 ;
5. Hotararea Consiliului local Amara nr.23/2007 privind modificarea anexei nr.6 la
Hotararea Consiliului local Amara nr.55/2006 ;
6. Hotararea Consiliului local Amara nr.165/28 decembrie 2007 privind stabilirea
impozitelor si taxelor pe anul 2008;
7. Hotararea Consiliului local Amara nr.56/27 mai 2008 privind stabilirea impozitelor si
taxelor pe anul 2009.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PANES CONSTANTIN
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Anexa nr.5
la Hotararea nr.58/2009

PROCEDURA
de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane
prevazute al art.286 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003

1.Consiliul local Amara va acorda reduceri de impozit sau scutiri, dupa caz, in cursul
anului 2010 pentru urmatoarele categorii de persoane:
a)familii beneficiare de ajutor social ;
b)familii cu mai mult de trei membri ;
c)familii formate dintr-o singura persoana sau din 2 persoane pensionare ;
d)familii formate din persoane cu varsta peste 50 fara nici un venit si fara teren extravilan
in proprietate ;
e)familiile proprietare de imobil in care unul din membri sunt beneficiari ai Legii
nr.309/2002, indiferent de venituri ;
2.Reducerea de impozit se acorda in procent de 20% pentru persoanele care care fac parte
din categoriile enumerate la punctul 1a si care impreuna cu familia obtin venituri pana la
100 lei/membru de familie/luna ;
3. Reducerea de impozit se acorda in procent de 30% pentru persoanele care care fac parte
din categoriile enumerate la punctul 1b si care impreuna cu familia obtin venituri pana la
100 lei/membru de familie/luna ;
4.Reducerea de impozit se acorda in procent de 50% pentru persoanele care fac parte din
categoriile enumerate la punctul 1c si care obtin venituri pana la 100 lei/membru de
familie/luna ;
5.Scutirea de impozit se acorda pentru persoanele care fac parte din categoriile enumerate
la punctele 1d si 1e.
7.Reducerea sau scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de domiciliu si
terenul aferent acesteia.
8.Reducerea sau scutirea de impozit se acorda pe baza de cerere insotita de acte
doveditoare privind incadrarea in una din situatiile prevazute la pct.1, precum si pentru
veniturile familiei.
9.Cererea se depune la Primaria orasului Amara si se inregistreaza intr-un registru special
ce va fi inregistrat in registrul de intrare-iesire.
10.Pentru solutionarea cererilor de reducere sau scutire de impozit primarul orasului
dispune efectuarea unei anchete sociale la domiciliul solicitantului pentru verificarea
situatiei mentionate in cerere.
11.La stabilirea veniturilor pentru solicitantii de reducere sau scutire de impozit se vor lua
in calcul veniturile realizate din salarii, pensii, indemnizatii de somaj, creante legale,
conventii civile aflate in executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat
pentru copii, alocatii pentru copii incredintati sau dati in plasament, burse pentru elevi si
studenti acordate in condiitile legii, ajutorul care se acorda sotiilor celor care satisfac

serviciul militar, precum si veniturile obtinute din detinerea si/sau vanzarea terenurilor si
din detinerea si/sau vanzarea animalelor.
12.Veniturile obtinute din detinerea si/sau vanzarea terenurilor si din detinerea si/sau
vanzarea animalelor se stabilesc conform criteriilor pentru veniturile obtinute de cetateni in
vederea aplicarii Legii nr.416/2001 aprobate prin Hotararea Consiliului local Amara
nr.44/2006, modificata.
13.Reducerea impozitului se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii
proportional cu perioada ramasa pana al sfarsitul anului.
14.Consiliul local va acorda scutire de la plata impozitului pe teren, impozitului pe cladiri
si taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de constructie
persoanelor afectate de calamitati naturale.
15.Consiliul local va scuti de plata impozitul pe teren persoanele juridice pentru terenul
aferent investitiilor derulate in conformitate cu Legea nr.332/2001 privind promovarea
investitiilor directe cu impact semnificativ in economie pe durata executarii constructiilor
pana la punerea lor in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data inceperii lucrarilor.
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JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AMARA

Anexa nr.6
la Hotararea nr.58/2009

PROCEDURA
de percepere si incasare 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
detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate obtinerii de venituri
Procedura de calcul si incasare:
1. Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice au ca obiect depozitarea de
materiale, realizarea unor lucrari, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului,
in piete, in targuri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari
sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale
consiliului local, ocuparea terenului pentru manifestari ocazionale (expozitii, spectacole in
aer liber etc.) si se stabilesc conform art.283 din Legea nr.571/2003, in
lei/zi.
2. Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obtinerii autorizatiei de la
compartimentul urbanism, a carei eliberare se face pe baza de cerere.
3. Taxa pentru realizarea unor lucrari se achita la data obtinerii autorizatiei de la
compartimentul urbanism, a carei eliberare se face pe baza de cerere.
4. Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in piete, in targuri, in
oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri
anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului pentru
manifestari ocazionale (expozitii, spectacole in aer liber etc.) se achita zilnic.
II.Taxa pentru detinerea de vehicule lente de catre persoane fizice si persoane
juridice
Procedura privind stabilirea si plata acesteia :
Taxa pentru detinerea de vehicule lente de catre persoane fizice si persoane juridice se
stabileste conform art.283 din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
.
Persoanele fizice sau juridice au obligatia de a depune declaratia pentru detinere de
vehicule lente in vederea stabilirii taxei, in termen de 30 de zile de la data dobandirii .
Taxa pentru detinerea de vehicule lente pentru persoane fizice si persoane juridice se achita
in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie, respectiv pana la 30 septembrie a anului.
Pentru neplata in termen se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform legislatiei
in vigoare.
In cazul in care vehiculele lente sunt dobandite in cursul anului 2010, atunci taxele curente
datorate se stabilesc proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

In cazul in care vehiculele sunt instrainate, taxele se dau la scadere proportional cu
perioada ramasa pana la sfarsitul anului..
Pentru plata cu anticipatie pana la 31 martie 2010 a taxei pentru detinerea de echipamente
si utilaje destinate obtinerii de venituri, platitorii beneficiaza de o bonificatie de 10%
Pentru vehiculelel lente ce fac obiectul unui contract de leasing financiar taxa se datoreaza
de catre locatar (cel ce foloseste utilajele, vehiculele si echipamentele).
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