
H O T Ă R Â R E
Referitor la: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

în oraşul Balş
Având în vedere :

- Raportul nr.  11412/15.12.2014 al Biroului Impozite şi Taxe locale din cadrul Primăriei oraşului
Balş;

- prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 44/2004, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
- Legea nr. 343/2006 privind modificarea şi completarea Lg. Nr.571/2003;
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 1050/2004 privind Normele de aplicare a O.G. nr. 92/2003;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile,
- O.U.G. 59/2010 privind modificarea Legii 571/2003;
- O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Lg. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi

pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale;
- H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte

taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile cu anul 2013;
- O.G.nr. 1/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale în domeniul impozitelor şi

taxelor  locale ;
- Raportul nr. 295/17.12.2014 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico- socială, buget,

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ,
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi art. 45 din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă nivelul valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2015 în oraşul Balş, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor de la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici, precum şi scutirile şi
reducerile acordate pentru anul 2015, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Pentru plata integrală a impozitului şi a taxelor locale până la data de 31.03.2015 se acordă o
bonificaţie de 10% din suma totală.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul
Primăriei oraşului Balş, biroului Impozite şi taxe locale pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IORDACHE MARIN

Balş, 18.12.2014 Avizat pt. Legalitate conform, art. 117,
Nr. 115 lit a) din Legea nr. 215/2001
(Hotărârea a fost adoptată cu  17 voturi) SECRETAR

Jr. Dinu Constantin

R O M Â N I A
JUDEŢUL OLT

O R A Ş U L   B A L Ş
P R I M A R

Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt
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Anexa nr.1 la HCL nr. 115/18.12.2014

T A B L O U L
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi

amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2015

CODUL  FISCAL - TITLUL  IX - Impozite şi taxele locale

CAPITOLUL  II - IMPOZITUL ŞI  TAXA PE  CLĂDIRI

VALORILE  IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art.251 alin.(3)

Tipul clădirii

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

Valoare impozabilă
- lei/m2 -

Valoare impozabilă
- lei/m2 -

Cu instalaţii de
apă, canalizare,

electrice şi
încălzire (condiţii

cumulative

Fără instalaţii de
apă, canalizare,

electrice sau
încălzire

Cu instalaţii de
apă, canalizare,

electrice şi
încălzire (condiţii

cumulative

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice

sau încălzire

0 3 4 3 4 5
A. Clădire cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament termic şi/sau
chimic

935 555 935 555



B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic

254 159 254 159

C. Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic

159 143 159 143

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori
din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic

95 63 95 63

E. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, 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

75% din suma
care s-ar aplica

clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

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

50% din suma
care s-ar aplica

clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii



IMPOZITUL  PE  CLĂDIRI  ÎN  CAZUL  PERSOANELOR  JURIDICE

Art. 253

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN  ANUL  FISCAL  2014

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN  ANUL  FISCAL  2015

% din valoarea de inventar
înregistrată în contabilitatea

proprietarului

% din valoarea de inventar
înregistrată în contabilitatea

proprietarului
1. Clădire dobândită sau reevaluată în
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă

1,5 1,5

2. Clădire nereevaluată în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţă 15 15

3. Clădire nereevaluată în ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referinţă 30 30

Art. 255. - (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până
la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

CAPITOLUL  III – IMPOZITUL ŞI  TAXA PE  TEREN
IMPOZITUL ŞI  TAXA PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN -

TERENURI  CU  CONSTRUCŢII
Art. 258 alin.(2) -
lei/ha -

Zona în
cadrul

localităţii

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

Nivelurile impozitului/taxei,  pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei,  pe ranguri de
localităţi

III III

A 6545 6545
B 4447 4447
C 2113 2113



D 1230 1230
IMPOZITUL/TAXA PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN

- ORICE  ALTĂ  CATEGORIE  DE  FOLOSINŢĂ  DECÂT  CEA  DE  TERENURI  CU CONSTRUCŢII -
Art. 258 alin.(4) -
lei/ha -

Nr.
crt.

Categoria de
folosinţă

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D
1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15
2 Păşune 21 19 15 13 21 19 15 13
3 Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 13
4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19
5 Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28

6
Pădure sau alt
teren cu
vegetaţie
forestieră

28 21 19 15 28 21 19 15

7 Teren cu ape 15 13 8 X 15 13 8 X

8 Drumuri şi căi
ferate X X X X X X X X

9 Teren
neproductiv X X X X X X X X

IMPOZITUL/TAXA PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin.(6) -

lei/ha -
Nr.
crt.

Categoria de
folosinţă

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D
1 Teren cu construcţii 31 28 26 22 31 28 26 22
2 Teren arabil 50 48 45 42 50 48 45 42
3 Păşune 28 26 22 20 28 26 22 20
4 Fâneaţă 28 26 22 20 28 26 22 20



5
Vie pe rod, alta
decât cea
prevăzută la nr. crt.
5.1

55 53 50 48 55 53 50 48

5.1 Vie până la intrarea
pe rod X X X X X X X X

6
Livadă pe rod, alta
decât cea
prevăzută la nr. crt.
6.1

56 53 50 48 56 53 50 48

6.1 Livadă până la
intrarea pe rod X X X X X X X X

7

Pădure sau alt
teren cu vegetaţie
forestieră, cu
excepţia celui
prevăzut la nr. crt.
7.1

16 14 12 8 16 14 12 8

7.1
Pădure în vârstă de
până la 20 de ani şi
pădure cu rol de
protecţie

X X X X X X X X

8
Teren cu apă, altul
decât cel cu
amenajări piscicole

6 5 2 1 6 5 2 1

8.1 Teren cu amenajări
piscicole 34 31 28 26 34 31 28 26

9 Drumuri şi căi
ferate X X X X X X X X

10 Teren neproductiv X X X X X X X X
Art. 260. - (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de

31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către

contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

CAPITOLUL  IV – IMPOZITUL  PE MIJLOACELE DE  TRANSPORT



Art. 263 alin.(2)

Mijloace de transport cu
tracţiune mecanică

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

X X

Tipuri de autovehicule X X

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3

sau fracţiune din aceasta)
X X

1. Motorete, scutere, motociclete şi
autoturisme cu capacitate cilindrică de
până la 1600 cm3 inclusiv

8 8

2. Autoturisme cu capacitate cilindrică
între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18 18

3. Autoturisme cu capacitate cilindrică
între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 72 72

4. Autoturisme cu capacitate cilindrică
între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 144 144

5. Autoturisme cu capacitate cilindrică de
peste 3001 cm3 290 290

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu
masa totală maximă autorizată de până la
12 tone inclusiv

30 30

8. Tractoare înmatriculate 18 18

II. Vehicule înregistrate*) X X

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 lei/200 cm3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică < 4800 cm3 4 4

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică > 4800 cm3 6 6

2. Vehicule fără capacitate cilindrică
evidenţiată 150 lei/an 150 lei/an



*) Vehiculele înregistrate sunt vehiculele cu tracţiune mecanică care se înregistrează de către consiliile locale (tramvaie,
troleibuze, mopede, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere şi tractoarele care nu
se supun înmatriculării) şi anume:
- autocositoare
- autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
- autogreder sau autogreper
- buldozer pe pneuri
- compactor autopropulsat
- excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri
- freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat
- freză rutieră
- încărcător cu o cupă pe pneuri
- instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
- macara cu greifer
- macara mobilă pe pneuri
- macara turn autopropulsată
- maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a) lucrări de terasamente
b) construcţia şi întreţinerea drumurilor
c) decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
d) finisarea drumurilor
e) forat
f) turnarea asfaltului
g) înlăturarea zăpezii

- şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne
- tractor pe pneuri
- troliu autopropulsat
- utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
- vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
- vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
- vehicul pentru marcarea drumurilor
- vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri
- combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
- altele asemenea

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 263 alin.(4) 2)



Numărul de axe şi
greutatea brută încărcată

maximă admisă

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

Impozitul
(în lei/an)

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I. Vehicule cu două axe X X X X
1. Masa de cel puţin 12 t, dar
mai mică de 13 t 0 133 0 133

2. Masa de cel puţin 13 t, dar
mai mică de 14 t 133 367 133 367

3. Masa de cel puţin 14 t, dar
mai mică de 15 t 367 517 367 517

4. Masa de cel puţin 15 t, dar
mai mică de 18 t 517 1169 517 1169

5. Masa de cel puţin 18 t 517 1169 517 1169
II. Vehicule cu trei axe X X X X
1. Masa de cel puţin 15 t, dar
mai mică de 17 t 133 231 133 231

2. Masa de cel puţin 17 t, dar
mai mică de 19 t 231 474 231 474

3. Masa de cel puţin 19 t, dar
mai mică de 21 t 474 615 474 615

4. Masa de cel puţin 21 t, dar
mai mică de 23 t 615 947 615 947

5. Masa de cel puţin 23 t, dar
mai mică de 25 t 947 1472 947 1472

6. Masa de cel puţin 25 t, dar
mai mică de 26 t 947 1472 947 1472

7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 947 1472



III. Vehicule cu patru axe X X X X
1. Masa de cel puţin 23 t, dar
mai mică de 25 t 615 623 615 623

2. Masa de cel puţin 25 t, dar
mai mică de 27 t 623 973 623 973

3. Masa de cel puţin 27 t, dar
mai mică de 29 t 973 1545 973 1545

4. Masa de cel puţin 29 t, dar
mai mică de 31 t 1545 2291 1545 2291

5. Masa de cel puţin 31 t, dar
mai mică de 32 t 1545 2291 1545 2291

6. Masa de cel puţin 32 t 1545 2291 1545 2291

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Art. 263 alin.(5)

Numărul de axe şi
greutatea brută încărcată

maximă admisă

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

Impozitul
(în lei/an)

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I. Vehicule cu 2+1 axe X X X X
1. Masa de cel puţin 12 t, dar
mai mică de 14 t 0 0 0 0

2. Masa de cel puţin 14 t, dar
mai mică de 16 t 0 0 0 0

3. Masa de cel puţin 16 t, dar
mai mică de 18 t 0 60 0 60

4. Masa de cel puţin 18 t, dar
mai mică de 20 t 60 137 60 137

5. Masa de cel puţin 20 t, dar
mai mică de 22 t 137 320 137 320

6. Masa de cel puţin 22 t, dar
mai mică de 23 t 320 414 320 414



7. Masa de cel puţin 23 t, dar
mai mică de 25 t 414 747 414 747

8. Masa de cel puţin 25 t, dar
mai mică de 28 t 747 1310 747 1310

9. Masa de cel puţin 28 t 747 1310 747 1310
II. Vehicule cu 2+2 axe X X X X
1. Masa de cel puţin 23 t, dar
mai mică de 25 t 128 299 128 299

2. Masa de cel puţin 25 t, dar
mai mică de 26 t 299 491 299 491

3. Masa de cel puţin 26 t, dar
mai mică de 28 t 491 721 491 721

4. Masa de cel puţin 28 t, dar
mai mică de 29 t 721 871 721 871

5. Masa de cel puţin 29 t, dar
mai mică de 31 t 871 1429 871 1429

6. Masa de cel puţin 31 t, dar
mai mică de 33 t 1429 1984 1429 1984

7. Masa de cel puţin 33 t, dar
mai mică de 36 t 1984 3012 1984 3012

8. Masa de cel puţin 36 t, dar
mai mică de 38 t 1984 3012 1984 3012

9. Masa de cel puţin 38 t 1984 3012 1984 3012
III. Vehicule cu 2+3 axe X X X X
1. Masa de cel puţin 36 t, dar
mai mică de 38 t 1579 2197 1579 2197

2. Masa de cel puţin 38 t, dar
mai mică de 40 t 2197 2986 2197 2986

3. Masa de cel puţin 40 t 2197 2986 2197 2986
IV. Vehicule cu 3+2 axe X X X X
1. Masa de cel puţin 36 t, dar
mai mică de 38 t 1395 1937 1395 1937

2. Masa de cel puţin 38 t, dar
mai mică de 40 t 1937 2679 1937 2679

3. Masa de cel puţin 40 t, dar
mai mică de 44 t 2679 3963 2679 3963

4. Masa de cel puţin 44 t 2679 3963 2679 3963



V. Vehicule cu 3+3 axe X X X X
1. Masa de cel puţin 36 t, dar
mai mică de 38 t 794 960 794 960

2. Masa de cel puţin 38 t, dar
mai mică de 40 t 960 1434 960 1434

3. Masa de cel puţin 40 t, dar
mai mică de 44 t 1434 2283 1434 2283

4. Masa de cel puţin 44 t 1434 2283 1434 2283
2) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la
data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani

Remorci, semiremorci sau rulote
Art.263 alin.(6)
Masa totală maximă

autorizată
NIVELURILE APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL  2014
NIVELURILE APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL  2015
Impozitul, în lei Impozitul, în lei

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9
b. Peste 1 t, dar nu mai mult de 3
t 34 34

c. Peste 3 t, dar nu mai mult de 5
t 52 52

d. Peste 5 tone 64 64

Mijloace de transport pe apă

Art. 263 alin.(7)
1. Luntre, bărci fără motor,
folosite pentru pescuit şi uz
personal

21 21

2. Bărci fără motor, folosite în alte
scopuri 56 56

3. Bărci cu motor 210 210
4. Nave de sport şi agrement *) Între 0 şi 1119 Între 0 şi 1119
5. Scutere de apă 210 210
6. Remorchere şi împingătoare: X X
a) Până la 500 CP inclusiv 559 559



b) Peste 500 CP şi până la 2.000
CP inclusiv 909 909

c) Peste 2.000 CP şi până la
4.000

CP inclusiv
1398 1398

d) Peste 4.000 CP 2237 2237
7. Vapoare, pentru fiecare 1.000

tdw sau fracţiune din acesta 182 182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje
fluviale: X X

a) cu capacitatea de încărcare
până

la 1.500 t, inclusiv
182 182

b) cu capacitatea de încărcare de
peste 1.500 t şi până la 3.000

t,
inclusiv

280 280

c) cu capacitatea de încărcare de
peste 3.000 t 490 490

*) Criteriile se stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod
Art. 260. - (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la

datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an

de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie
de 10%.

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art. 267 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea

certificatului de urbanism, în
mediul urban

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei
a) Până la 150 m2 inclusiv 6 6
b) Între 151 şi 250 m2 inclusiv 7 7
c) Între 251 şi 500 m2 inclusiv 9 9



d) Între 501 şi 750 m2 inclusiv 12 12
e) Între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 14 14
f) Peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2pentru fiecare m2

care depăşeşte 1.000 m2
14 + 0,01 lei/m2pentru fiecare m2

care depăşeşte 1.000 m2

Art. 267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de

foraje sau excavări

8
pentru fiecare m2 afectat

8
pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin.(7)   Taxa 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

8
pentru fiecare m2 de suprafaţă

ocupată de construcţie

8
pentru fiecare m2 de suprafaţă

ocupată de construcţie

Art. 267 alin.(11)  Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii

privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de

apă,
canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune

prin
cablu

13
pentru fiecare racord

13
pentru fiecare racord

Art. 267 alin.(12) Taxa 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

15 15

Art. 267 alin.(13)   Taxa pentru eliberarea
certificatului

de nomenclatură stradală şi adresă
9 9



Art. 268 alin.(1) Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii

pentru desfăşurarea unei activităţi
economice, în mediul urban

80 80

Art. 268 alin.(2)     Taxa pentru eliberarea
autorizaţiilor

sanitare de funcţionare
20 20

Art. 268 alin.(3)    Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de planuri cadastrale

sau
de pe alte asemenea planuri,

deţinute
de consiliile locale

32
pentru fiecare m2 sau fracţiune de

m2

32
pentru fiecare m2 sau fracţiune de

m2

Art. 268 alin.(4)   Taxa pentru eliberarea certificatului
de

producător, diferenţiat pe produse
X X

- grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz, porumb pentru
boabe, alte cereale;

- mazăre boabe, fasole boabe, alte leguminoase
pentru boabe;

- plante textile
- floarea-soarelui, rapiţă pentru ulei, soia boabe,

alte plante uleioase;
- sfeclă de zahăr, tutun, alte plante pentru

industrializări;
- plante medicinale şi aromatice;
- tomate, ardei, vinete, varză, conopidă, castraveţi

cultivaţi în câmp, solarii şi sere;
- pepeni verzi şi galbeni;
- plante de nutreţ;
- flori cultivate în sere şi solarii (garoafe, trandafiri,

gerbera, frezii etc.);
- fructe din livezi cu pomi fructiferi;
- struguri din plantaţiile viticole;
- răsaduri de legume şi flori;
- lapte, brânză, smântână şi alte produse lactate;
- miere de albine, propolis, lăptişor de matcă şi

alte produse apicole;
- murături

80 80



- morcovi, pătrunjel, păstârnac, ţelină, hrean;
- ceapă, praz, usturoi;
- ridichii de vară şi de iarnă;
- sfeclă roşie;
- brocoli;
- andive;
- dovleci, dovlecei;
- gulii;
- fasole verde, mazăre verde;
- struguri de la viţa de vie din curte sau grădină;
- căpşuni;
- păsări de toate speciile (găini, gâşte, raţe, curci

etc.);
- iepuri

46 46

- fructe din pomi fructiferi răzleţi şi arbuşti;
- arpagic;
- seminţe de legume şi flori;
- ouă

16 16

- salată, spanac;
- ridichii de lună;
- mărar, cimbru, tarhon, leuştean, busuioc,

sparanghel;
- frunze de pătrunjel şi ţelină;
- flori de grădină (lalele, narcise, zambile,

crizanteme, trandafiri, gladiole etc.)

8 8

NOTĂ: În cazul în care producătorul solicită eliberarea certificatului de producător pentru mai multe produse la care
taxele stabilite sunt diferite, taxa plătită de acesta este cea mai mare taxă stabilită pentru produsele respective.
Totodată, în cazul producătorilor agricoli care au solicitat eliberarea certificatului de producător pentru
produsele la care au fost stabilite taxe mai mici şi solicită vizarea trimestrială pentru produse la care au fost
stabilite taxe mai mari, aceştia vor achita, anticipat vizării, diferenţa de taxă.

Art. 268 alin.(5) Taxa pentru
eliberarea/vizarea

anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

1161 1161



CAPITOLUL  VI - TAXA  PENTRU  FOLOSIREA  MIJLOACELOR  DE  RECLAMĂ  ŞI
PUBLICITATE

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

Art. 270 alin.(4)  Taxa pentru
serviciile de

reclamă şi
publicitate (% din

valoarea
prevăzută în contract,

exclusiv TVA)

3 3

Art. 271 alin.(2) NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

Taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate - lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 -

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

32 32

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de
afişaj pentru reclamă şi publicitate 23 23

NOTĂ: Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să depună declaraţia
de impunere anual până la 31 ianuarie, sub sancţiunile prevăzute de lege, la compartimentul de specialitate al
Primăriei oraşului Balş.
Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se
depune la compartimentul de specialitate al Primăriei oraşului Balş, în termen de 30 de zile de la data instalării
acestora.



CAPITOLUL  VII - IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE
Art.275 alin.(2)       Manifestarea
artistică sau

activitatea
distractivă

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2014

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL  2015

- lei/m2/zi - - lei/m2/zi -

a) în cazul videotecilor 2 2
b) în cazul discotecilor 3 3
Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea suprafeţei stabilite cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului
localităţii, în cazul nostru 3.



CAPITOLUL VIII - TAXA  HOTELIERĂ

Art. 279 alin(2)
NIVELURILE APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL  2014
NIVELURILE APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL  2015
Taxă hotelieră (%) 1 1

CAPITOLUL  IX – TAXE  SPECIALE
NIVELURILE APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL  2014
NIVELURILE APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL  2015
Taxa, lei Taxa, lei

1. Taxă cununii X X

a) Taxă oficiere cununii, în zilele de sâmbătă,
duminică şi

sărbători legale
116 116

b) Taxă oficiere cununii în cursul săptămânii
(luni – vineri) 58 58

Notă: Taxele oficiere cununii se achită anticipat, odată cu depunerea actelor de căsătorie.

c) Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă în
faţa ofiţerului de stare civilă 500 500

Notă: Taxa desfacerii căsătoriei se achită anticipat, odată cu depunerea actelor.

2. Taxă căutare acte în arhivă 6/document 6/document
3. Taxă eliberare copii în arhivă 2/pag 2/pag
4. Taxă urgentă eliberare acte persoane fizice 6/act 6/act
5. Taxă urgentă eliberare acte persoane juridice 12/act 12/act

NOTĂ: Taxa urgenţă eliberare acte se datorează de către persoanele fizice şi juridice care solicită eliberarea unor acte
sau

documente la data depunerii cererii.
Taxa se datorează în cazul în care este posibilă eliberarea actelor în termenul mai sus amintit.



6. Taxă iluminat public (lei/an) 12 12

NOTĂ: Taxa iluminat public se datorează de către persoanele fizice şi juridice care deţin clădiri în proprietate şi se
achită la aceleaşi termene ca şi în cazul taxei/impozitului pe clădiri.

7. Taxă salubritate (lei/an) 12 12

NOTĂ: Taxă salubritate se datorează de către persoanele fizice şi juridice care deţin clădiri în proprietate şi se achită
la aceleaşi termene ca şi în cazul taxei/impozitului pe clădiri.

8. Taxă înregistrare vehicule înregistrate la primărie 40 40

NOTĂ: Taxa se datorează de către persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate vehicule pe care le
înregistrează la primărie şi se achită la data înregistrării vehiculului..

9. Taxă înregistrare contract de arendă 12 lei/contract 12 lei/contract

NOTĂ: Taxa se datorează de către arendaş şi se achită anticipat, la data înregistrării contractului.

10. Taxă pentru folosirea păşunilor proprietate a oraşului
Balş, în perioada 1 mai-15 noiembrie(lei/animal) X X

a) bovine şi cabaline sub 1 an 7 7
b) bovine şi cabaline între 1 şi 2 ani 9 9
c) bovine şi cabaline peste 2 ani 17 17
d) ovine şi caprine sub 1 an 2 2
e) ovine şi caprine peste 1 an 6 6

NOTĂ: Taxa se achită anticipat, la data depunerii cererii solicitantului.

11. Taxă pentru însămânţare artificială (lei/animal) 12 12

NOTĂ: Taxa se achită anticipat, la data depunerii cererii solicitantului.

12. Taxă pentru măsurătoarea terenurilor agricole situate
în intravilanul şi extravilanul oraşului Balş (lei/ha) X X

a) până la 1 ha 23 23

b) peste 1 ha 23 + 5 lei/ha pentru fiecare ha
care depăşeşte 1 ha

23 + 5 lei/ha pentru fiecare ha care
depăşeşte 1 ha



NOTĂ: Taxa se achită anticipat, la data depunerii cererii solicitantului. Pentru persoanele juridice taxa se majorează cu
50%.

13 . Taxă de înfrumuseţare cadrul public urban 3 lei/m2 suprafaţă desfăşurată 1 leu/m2 suprafaţă desfăşurată

NOTĂ: Taxa de înfrumuseţare cadrul public urban se datorează de către persoanele fizice şi juridice care realizează
construcţii pe raza oraşului Balş şi se achită odată cu achitarea taxei de eliberare a autorizaţiei de construire şi  se
foloseşte pentru amenajare spaţii verzi, plantare arbori şi arbuşti ornamentali, realizare de mobilier urban, refaceri alei
carosabile şi pietonale.

CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI

LIMITELE  MINIME  ŞI  MAXIME  ALE  AMENZILOR  ÎN  CAZUL  PERSOANELOR  FIZICE

Art. 294 alin (3)

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2014

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2015

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a),
depunerea peste termen a declaraţiilor de
impunere, se sancţionează cu amendă de la 70
de lei la 279 lei, cea de la lit.b), nedepunerea
declaraţiilor de impunere, cea de la lit.c),
nerespectarea prevederilor legale referitoare
la înstrăinarea, înregistrarea/radierea
bunurilor impozabile, precum şi la
comunicarea actelor translative ale dreptului
de proprietate şi cea de la lit.d), refuzul de a
furniza informaţii sau documente cu privire la
bunuri impozabile sau taxabile şi depăşirea
termenului de 15 zile lucrătoare de la data
solicitării acestora se sancţionează cu amendă
de la 279 lei la 696 lei

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a),
depunerea peste termen a declaraţiilor de
impunere, se sancţionează cu amendă de la 70
de lei la 279 lei, cea de la lit.b), nedepunerea
declaraţiilor de impunere, cea de la lit.c),
nerespectarea prevederilor legale referitoare la
înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor
impozabile, precum şi la comunicarea actelor
translative ale dreptului de proprietate şi cea
de la lit.d), refuzul de a furniza informaţii sau
documente cu privire la bunuri impozabile sau
taxabile şi depăşirea termenului de 15 zile
lucrătoare de la data solicitării acestora se
sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei



Art. 294 alin.(4)

Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare
la spectacole constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578
de lei

Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare
la spectacole constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578
de lei

LIMITELE  MINIME  ŞI  MAXIME  ALE  AMENZILOR  ÎN  CAZUL  PERSOANELOR  JURIDICE

Art. 294 alin.(6) NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2014

NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2015



(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi
maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4)
se majorează cu 300 % respectiv:

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a),
depunerea peste termen a declaraţiilor de
impunere, se sancţionează cu amendă de la 280
de lei la 1.116 lei, cea de la lit.b), nedepunerea
declaraţiilor de impunere, cea de la lit.c),
nerespectarea prevederilor legale referitoare
la înstrăinarea, înregistrarea/radierea
bunurilor impozabile, precum şi la
comunicarea actelor translative ale dreptului
de proprietate şi cea de la lit.d), refuzul de a
furniza informaţii sau documente cu privire la
bunuri impozabile sau taxabile şi depăşirea
termenului de 15 zile lucrătoare de la data
solicitării acestora se sancţionează cu amendă
de la 1.116 lei la 2.784 lei

Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare
la spectacole constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la
6.312 lei

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi
maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4)
se majorează cu 300 % respectiv:

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a),
depunerea peste termen a declaraţiilor de
impunere, se sancţionează cu amendă de la 280
de lei la 1.116 lei, cea de la lit.b), nedepunerea
declaraţiilor de impunere, cea de la lit.c),
nerespectarea prevederilor legale referitoare la
înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor
impozabile, precum şi la comunicarea actelor
translative ale dreptului de proprietate şi cea
de la lit.d), refuzul de a furniza informaţii sau
documente cu privire la bunuri impozabile sau
taxabile şi depăşirea termenului de 15 zile
lucrătoare de la data solicitării acestora se
sancţionează cu amendă de la 1.116 lei la 2.784
lei

Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare
la spectacole constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la
6.312 lei

LEGEA  NR. 117/1999,  privind  taxele  extrajudiciare  de  timbru, cu modificările ulterioare

ANEXA - LISTA  CUPRINZÂND  TAXELE    EXTRAJUDICIARE  DE  TIMBRU



Extras din norma juridică
NIVELURILE
AJUSTATE

PENTRU  ANUL  2014
Taxa, în lei

NIVELURILE
AJUSTATE
PENTRU

ANUL  2015
Taxa, în lei

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele
instituţii publice

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale,
de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în
exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de
fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care
se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se
plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2 2

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
animal: X X
- pentru animale sub 2 ani 2 2
- pentru animale peste 2 ani 2 2
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor,

pe cap de animal, în bilete de proprietate: X X
- pentru animale sub 2 ani 2 2
- pentru animale peste 2 ani 5 5
4. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate

medicale folosite în justiţie 2 2
5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui
şi a

sexului
15 15

7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2
8. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor
de

stare civilă întocmite de autorităţile străine
2 2

9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
civilă 2 2
10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,

sustrase, distruse sau deteriorate 2 2



CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea

permiselor de vânătoare şi de pescuit
1. Acte de identitate: X X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii

români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate
pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi
înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei cetăţenilor români

5 5

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
persoanelor fără cetăţenie 6 6

2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de
conducători de autovehicule: X X

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi
subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

6 6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E,
Tb şi Tv

28 28

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul
de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi

a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru

obţinerea
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru

persoanele
care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu

excepţia
celor pentru categoriile B, B1, B+E

84 84

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la

3500 kg inclusiv 60 60
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare

de
3500 kg

145 145



2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar

9 9

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
remorcilor 414 414

CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea

unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi
din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al
municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare

5 5

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile
agricole şi forestiere3)

15 15

3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate
asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr.
34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
se face gratuit. (valabil pentru 2012)

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
IORDACHE MARIN



ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 115/18.12.2014

REGULAMENT
privind procedura de acordare a scutirilor sau reducerilor de la plata impozitului pe

clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici în anul
2015

Art.1 Persoanele fizice  care beneficiază de reducere sau scutire de la plata impozitului
pe clădiri şi teren, în anul 2015, sunt:

a) persoanele fizice care în anul 2015 beneficiază numai de ajutor social în baza Legii
nr.416/2001, privind venitul minim garantat ;

b) persoanele fizice ce gospodăresc proprietatea de la adresa de domiciliu şi nu
realizează niciun fel de venit în anul 2015 ;

Art.2 Persoanele fizice enumerate la art.1a) beneficiază de reducere de la plata
impozitului pe clădiri şi teren în procent de 50%, iar persoanele fizice enumerate la
art.1b) beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi teren.

Pentru a beneficia de scutiri,persoanele fizice, trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:

- sa fie titular de rol fiscal;
- scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă numai

pentru clădirea şi terenul situat la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta
timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la art.1 din prezenta, deci sa aiba domiciliu
stabil in Bals;

- titularul de rol sa nu detina mai mult de o propietate (cladire sau teren);
- suprafata utila a imobilului sa nu depaseasca 80mp;

Art.3 Înlesnirile la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă numai pe bază de
cerere scrisă  însoţită de următoarele acte:

- cerere depusa de titularul de rol
- copii de pe  actele de identitate ale tuturor persoanelor care domiciliază la adresa

respectivă;
- acte doveditoare ale proprietăţii (contract de vânzare- cumpărare, autorizaţie de

construire, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, hotărîre judecătoarească
rămasă definitivă şi irevocabilă etc.)

- adeverinţă privind încadrarea în condiţiile Legii 416/2001 eliberată de
compartimentul de specialitate din cadrul primăriei;

- adeverinţă de la Circumscripţia Financiară cu veniturile realizate în anul 2014
(adeverinţa  se  ia către persoanele prevăzute la art.1 b));

- ancheta socială privind situaţia socială a solicitantului, efectuată de
compartimentul de specialitate din cadrul primăriei numai pentru persoanele
prevăzute la art. 1 b);

- orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii;



Art.4 Pe baza actelor depuse de solicitant, personalul compartimentului de specialitate
întocmeşte  o notă de constatare ce va cuprinde propunerea de aprobare a cererii şi
înaintează primarului spre aprobare;
Art.5 Termenul de soluţionare a cererii de acordare a facilităţiilor fiscale
este de 30 de zile de la data înregistrării  la Biroul Impozite şi Taxe.
Art.6 În cazul în care cererea  de acordare a facilităţii fiscale va fi respinsă în urma
analizării documentelor depuse de către solicitant, personalul din cadrul
compartimentului de specialitate va comunica solicitantului, în scris, în termen de 30 zile,
motivele respingerii.

Scutiri si reduceri acordate pentru anul 2015

Art.1. Cota de impozit pentru cladirea apartinind  Fundatiei  pentru Tineret Olt  Bals este
de 0,25% din valoarea de inventar.
Art.2. Se scuteste de la plata impozitului  cladirea  situata in str.Nicolae Titulescu nr.19,
folosita ca sediu pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bals, conform  cererii nr.
11038/04.12.2014.
Art.3. In conformitate cu dispozitiile Codului de procedura fiscala in situatiile in care
cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta , sunt mai mari
decit creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate
aproba anularea debitelor respective.
Art.4. Conform art.178, alin.2,din O.G. 92/2003, creantele fiscale aflate in sold la data
de 31 decembrie a anului,mai mici de 40 lei se anuleaza, suma de 40 lei reprezentind
limita maxima pana la care, prin hotarire , autoritatile deliberative pot stabili plafonul
creantelor fiscale care pot fi anulate.
Art.5. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi
terenuri aferente deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru
prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maxim 6 luni pe durata unui an
calendaristic.
Art.6. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru clădirile nou
construite deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru 5 ani
de la data achiziţiei clădirii.
Art.7. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de
către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca
obiectiv dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de OUG
NR.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu
modificările şi completările din Legea nr.137/2007.
Art.8. Reducerea cu până la 100% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
(intravilan, extravilan) în cazul calamităţilor naturale, în funcţie de gradul de afectare a
imobilului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IORDACHE MARIN


