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Nr.38454/15.11.2011 
 
          Avizat, 
                   PRIMAR, 
         ing. NAGY ANDRÁS 
 
                                      
 
 

Raport de specialitate privind stabilirea  
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 

 
 
 În conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
completările şi modificările ulterioare, cu prevederile H.G. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal ,ale OG.30/2011pentru 
modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal ,precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale ,prevederile Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi ale O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu 
completările şi modificările ulterioare, Consiliile Locale adoptă hotărâri privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, care vor fi aplicate începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor. 
 Valorile impozabile, impozitele şi taxele stabilite în sume fixe precum şi 
amenzile aplicabile pentru nerespectarea prevederilor Codului Fiscal au fost indexate 
cu rata inflaţiei, prin H.G. 956/2009 şi actualizate prin O.G. 59/2010 , Legea 
188/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 şi O.G.30/2011pentru 
modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal ,precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale . 
 Nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru clădiri, mijloace de transport, 
terenuri, reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxa pentru vehicule lente,  şi 
taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se menţin la nivelul 
anului 2011 şi sunt prezentate în anexa nr.1 .Excepţie fac impozitul pe cladiri datorat 
de către persoanele juridice şi taxa hotelieră care sunt stabilite prin O.G.30/2011. 
         Prevederile O.G.30/2011pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 
privind Codul fiscal ,precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  au 
modificat cotele de impozitare pentru clădirile  contribuabililor persoane juridice care 
deţin clădiri nereevaluate în ultimii 3 ani,respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de  
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referinţă,astfel: 
              -pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului 
fiscal de referinţă ,cota impozitului pe clădiri se stabileşte de către Consiliul Local 
între 10% şi 20% aplicată la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în 
contabilitatea persoanelor juridice; 
             -pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani, anteriori anului 
fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de către Consiliul Local 
între 30% şi 40% aplicată la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în 
contabilitatea persoanelor juridice. 
      Având în vedere faptul că în anul 2011 cota de impozit pentru cladirile 
nereevaluate ale persoanelor juridice a fost de 8,5%,propun aprobarea pentru anul 
2012  a cotei de 10%  pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani şi a 
cotei de 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani. 
        De asemenea,conform O.G.30/2011, taxa hotelieră pentru anul 2012 se stabileşte 
în cotă de 1% aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. 
       Taxele pentru folosirea locurilor publice din pieţe au fost menţinute conform 
anexei nr.2. 
 Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice altele decât pieţele au 
fost actualizate şi completate şi sunt cele prevăzute în anexa nr.3. 
 Având în vedere faptul că tot mai des se solicită eliberarea în regim de urgenţă 
a actelor, adeverinţelor şi a altor documente, ţinând seama de necesităţile de creştere 
a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2011 în scopul asigurării finanţării 
cheltuielilor publice locale, în conformitate cu Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, s-au instituit taxele prevăzute în anexa nr.4 cap.I, II, III, IV. 
 Pentru o mai bună cunoaştere de către cei interesaţi, în anexa 4. cap.V-VIII au 
fost menţionate diverse taxe care se regăsesc în alte hotărâri ale Consiliului Local, 
după cum urmează: 
 -cap.V –  taxele pentru accesul la ştrand  sunt cele stabilite prin H.C.L. 60/2010 
şi în Regulamentul de funcţionare a Ştrandului Municipal Reghin; 
 -cap.VI – taxele pentru utilizarea Sălii de Sport din Parcul Tineretului, sunt 
cele prevăzute în H.C.L.161/2009 modificată şi completată prin H.C.L. 34/2010; 
 -cap.VII – taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în regim de taxi 
sunt cele prevăzute în H.C.L.10/2008 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi pe 
teritoriul administrativ al municipiului Reghin; 
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     -cap.VIII – taxele pentru eliberarea autorizaţiei de trafic greu pentru vehicule cu 
masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, sunt cele precizate în  
H.C.L.75/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare a traficului greu pe 
raza municipiului Reghin. 
 Taxele extrajudiciare de timbru - care sunt venituri ale bugetului local sunt 
prezentate în anexa nr.5.  
 Luând în considerare necesitatea finanţării cheltuielilor publice locale, au fost 
menţinute tarifele pentru folosirea sălilor de spectacole din incintele Caselor de 
Cultură “Dr.Eugen Nicoară” şi “George Enescu” - anexa nr.6.  
 Taxele de paşunat pe anul 2012 sunt  menţinute la nivelul anului 2011 şi 
prezentate în anexa 7. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, cu toate 
anexele ( 1-7), care fac parte integrantă din aceasta, în forma actuală. 
 
 
 
       
 

ŞEF SERV.IMPOZITE ŞI TAXE, 
           ec. MOLDOVAN VERDEŞ ADRIANA 
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          Avizat, 
               SECRETAR, 
          KOSS GABRIELA 
 
 
 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 
 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2012 

 
 Consiliul Local al municipiului Reghin, Judeţul Mureş; 
 Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
nr38454/15.11.2011 prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2012 şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local; 
 În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile H.G. nr.44/2004 
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, şi ale H.G. 
nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 
2011,ale OG.30/2011pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind 
Codul fiscal ,precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi 
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
 În temeiul art.36 alin. (4) lit.”c”, alin. (2) lit.”c” şi art.115 lit.”b” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, respectiv 
amenzile contravenţionale aplicabile contribuabililor persoane fizice şi juridice 
pentru anul 2012, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se stabilesc taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice din 
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pieţe pentru anul 2012, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 Se stabilesc taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice altele 
decât pieţele, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.3, care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 
 Art.4 Se stabilesc alte taxe locale, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.4 
capitolele I-IV. 
          Lista altor taxe locale stabilite prin Hotărârea Consiliului Local care este cea 
prevăzută în anexa nr.4 capitolele V-VIII. 
          Anexa nr.4 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5 Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii 
nr.117/1999, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr.5, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6 Se stabilesc tarifele de utilizare temporară a sălilor din incintele caselor 
de cultură din Municipiul Reghin, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.7 Se stabilesc taxele de paşunat, conform anexei nr.7, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.8 Pentru plata cu anticipaţie până la 31 martie 2012 a impozitului pe clădiri  
şi a impozitului pe teren datorate pe întregul an de către persoanele fizice, se acordă 
bonificaţie de 5%. 
 Art.9 Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 01.01.2012, dată la 
care se abrogă toate dispoziţiile contrare prezentei hotărâri. 
 Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul Municipiului Reghin şi toate compartimentele de specialitate 
din cadrul Primăriei Municipiului Reghin. 
 Art.11 Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului – Mureş, 
Primarul Municipiului Reghin, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Reghin, celor interesaţi, mass-media, afişare, site-ul Primăriei. 
 
     
  
       Iniţiator, 
               PRIMAR, 
      ing. NAGY ANDRÁS     


