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CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI MOSNITA NOUA 
 
 

 
H O T A R A R E 

 
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal  2010 

 
• Avand in vedere referatul cu nr.5075 /2009 intocmit de catre d-na referent Rus Otilia, 
• In conformitate cu prevederile art.287,288 si 292 din  Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ,H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicarea a Legii 571/2003 privind Codul fiscal  , Legea 
343/2006 de modificare a Codului fiscal;    

• In temeiul prevederilor art.36  alin 4 lit.c si ale art.45 alin.1 din Legea nr. 215 /2001 a 
administratiei publice locale modificata,republicata; 

 
 

H   O    T    A    R    A     S    T    E 
 
 
       ART.1. Se aproba majorarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010, dupa 
cum urmeaza: 
-  cu un procent de 5 % a impozitului pe cladiri,  
-  cu un procent de 5 %  a impozitului pe teren intravilan, 
-  cu un procent 5 % a taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor, taxa 

pentru  folosirea mijloacelor  de reclama si publicitate, alte taxe locale, taxele pentru 
eliberarea certificatelor de orice fel,altele decat cele eliberate de instante,Ministerul 
Justitiei,Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei si de notarii 
publici,precum si alte servicii prestate de unele institutii publice. 

        Nivelurile stabilite in suma fixa sunt cele prevazute in anexa care cuprinde impozitele si 
taxele locale pe anul 2010. 
       ART.2. Se aproba bonificatia de 10 % pentru contribuabilii persoane fizice si 5 % pentru 
persoanele juridice,care achita cu anticipatie( 31martie ) ,impozitul pe cladiri, terenuri si taxa 
asupra mijloacelor de trasnport. 
       ART.3. In cazul cladirilor pentru persoane juridice , cota de impozitare care se aplica 
valorii de inventar va fi de 1,5%, iar pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani 
anterior anului fiscal de referinta sa fie de 10 %, care se aplica la valoarea de inventar 
inregistrata in contabilitate. 
       ART.4. Se aproba acordarea facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute 
la art.284. 
       ART.5. Se aproba instituirea urmatoarelor taxe locale speciale: 
a) taxe speciale pentru serviciile de stare civilă şi autoritate tutelară care cuprinde : 

- transcrierea actelor din străinătate 50 lei 
- eliberarea la cerere a duplicatelor certificatelor de stare civilă  15 lei 

b) taxă hotelieră – 3% la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare 
c) taxă pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor 

- taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier 
în vederea realizării unei construcţii,care nu sunt incluse în altă autorizaţie de 
construire – 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier 



- taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât 
cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol – 1 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie,inclusiv instalaţiile aferente 

- taxă pentru vizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului – 11 lei. 

-  taxă de viză a autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice – 50% din 
cuantumul taxei de eliberare a autorizaţiei 

- taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,totală sau parţială,a unei construcţii 
– 1% din valoarea impozabilă a construcţiei 

- taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire – 30% din cuantu,ul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei 
iniţiale.  

 
       ART.6. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data 1 ianuarie 2010 in aceeasi data 

incetandu-si aplicabilitatea H.C.L Mosnita Noua nr.86/2008. 
       ART.7.       Prezenta se comunica:  

 Institutiei Prefectului Judetului Timis  
 Primarului comunei Mosnita Noua 
 Contabiliului primariei  
 Cate un exemplar se afiseaza in toate localitatile comunei      

                          Mosnita Noua la 27.08.2009 
                          Nr.145 
                           
 
 
 
             PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 
                    ARSENI EMIL                                                  Secretar, 
                                                                                          Burescu Aurelia 


