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H O T Ă R Â R E A nr. 5
privind :reducerea impozitelor, taxelor ]i a altor sume
cuvenite bugetului local pentru anul 2013
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a
extraordinar` din data de 16 ianuarie 2013 la care au participat un num`r de 13 consilieri
locali din totalul de 13 [n func\ie.
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001,
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\`
dl.Tra]c` Favius Iulian;
V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului
de hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare
ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Lu@nd [n dezbatere referatul de specialitate al compartimentului impozite ]i taxe
[nregistrat sub nr.642/16.01.2013 prin care se propune reducerea impozitelor, taxelor ]i a
altor sume sume cuvenite bugetului locale pentru anul 2013.
|in@nd cont de prevederile Hot`r@rilor Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti:
a) nr.23/19.10.2012, prin care s-a aprobat impozitele ]i taxele locale pentru anul 2013;
Respectând procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională [n
administraţia publică şi prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public;
b)nr.2/ 16.01.2013 privind majorarea impozitelor, taxelor ]i a altor sume cuvenite bugetului
local pentru anul 2013.
{n conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
- OG nr.1/09.01.2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în

domeniul impozitelor şi taxelor locale
- Legii nr.273/2006 privind finan\ele publice locale, cu modific`rile ]i coplet`rile
ulterioare;
m) HG nr.1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2010.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv
voturi "pentru" = 13
{n temeiul art.27, art.36 alin.4 lit.”c”, art.45 alin.2 lit."c", coroborate cu art.115 alin.1
lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea
HOTĂRÂRE
Art.1 – Pentru anul 2013 se reduc impozitele, taxele ]i alte sume cuvenite bugetului
local al oraşului Băile Olăneşti la nivelul stabilit prin HCL nr.23/19 octombrie 2012 anexele
1- 9 ]i anexa 11, mai pu\in anexa nr.10 la HCL nr.2/2013, privind taxele judiciare de timbru,
care va [nlocui anexa nr.10 din HCL nr.23/19 octombrie 2012.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TRAŞC~ FLAVIUS IULIAN
Anexa nr.10 la HCL nr.23/2012

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
____
Nr. Extras din norma juridică
crt.

- 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
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
1.
2
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte 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
Punct abrogat prin art. 80
lit. i) din Ordonanţa
2. Eliberarea certificatului de producător
Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi taxele
locale
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,
x
pe cap de animal:
3.
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii
x
asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:
4.
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
Punct abrogat prin art. 1,
pct. 144 din Legea nr.
174/2004 pentru aprobarea
5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală
Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de
procedură fiscală
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a
6.
2
altor certificate medicale folosite în justiţie
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
2

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
15
schimbării numelui şi sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
9.
2
desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă
10. române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile
2
străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a
11.
2
actelor de stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor
12.
2
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
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
Acte de identitate:
x
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate
pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea
valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini
5
şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea
menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei cetăţenilor români
1.
Abrogat prin Ordonanţa de
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului
urgenţă a Guvernului nr.
sau a reşedinţei
70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor
6
străini şi ale persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate Abrogat prin Ordonanţa de
şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau urgenţă a Guvernului nr.
deteriorate
70/2009
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice
Abrogat prin Ordonanţa de
2. privind furnizarea unor date din Registrul permanent de
urgenţă a Guvernului nr.
evidenţă a populaţiei
70/2009
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de
conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o
1.
x
şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule
6
din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
Abrogat prin Ordonanţa de
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
urgenţă a Guvernului nr.
autovehicule din categoria A
70/2009
8.

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile
sau
3

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.

subcategoriile B, B1, B+E
70/2009
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule
28
din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E,
D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
Abrogat prin Ordonanţa de
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
urgenţă a Guvernului nr.
subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
70/2009
Abrogat prin Ordonanţa de
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru
urgenţă a Guvernului nr.
autovehicule din categoriile C+E, D+E
70/2009
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
2.
84
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
Abrogat prin Ordonanţa de
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost
3. anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse urgenţă a Guvernului nr.
în permisul anulat
70/2009
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse Abrogat prin Ordonanţa de
4. de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii urgenţă a Guvernului nr.
a permisului de conducere
70/2009
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi
autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
x
autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă
60
autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
1.
Abrogat prin Ordonanţa de
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă
urgenţă a Guvernului nr.
autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg, inclusiv
70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă
145
autorizată mai mare de 3.500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei
2. autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent
9
sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a
3.
414
autovehiculelor şi remorcilor
CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice
5
privind furnizarea unor date din Registrul naţional de
evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional
4

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
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
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
1. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
15
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi
forestiere
*1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de
servicii, care se stabileşte potrivit dispoziiilor legale.
*2) 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. 1.097 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 fac gratuit.
Art.2 Se modific` art.5,litera "c" alin.2 din HCL nr.23/19 octombrie 2012,[n sensul
[nlocuirii termenelor de plat`"[n dou` rate egale p@n` la datele de 31 martie,respectiv 30
septembrie".
Art.3 Restul prevederilor HCL nr.23/19 .10.2012 r`m@n valabile.
Art.4 Primarul localit`\ii prin compartimentele impozite ]i taxe ]i buget contabilitate
vor duce la [ndepliniree prevederile prezentei hot`r@ri.
aRT.5 Prezenta hot`r@re se comunic` primarului compartimentelor de specialitae
,Institu\iei Prefectului jude\ul V`lcea ]i se comunic` pe SIT-ul prim`riei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Vizat legalitate,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan

Bă ile Olă neşti, 16 ianuarie 2013.
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