CONSILIUL LOCAL BRAESTI
JUDEŢUL IAŞI
TEL/FAX: 0232/320300
Adresa internet: www.primariabraesti.ro
e-mail: primaria_braesti_iasi@yahoo.com

HOTARAREA NR. _
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2011 in comuna Braesti
Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, Titlul IX, privind impozitele si taxele locale, art. 288 pct.(1);
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, pct. 224 si
pct. 290^ 1 alin.2;
Având în vedere prevederile H.G. 956 din 19.08.2009 privind
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale
si alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul
2010;
Avand in vedere 351/2001 – privind planul de amenajare
teritoriului national – reteaua de localitati
În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizională;
În temeiul art. 5 alin.(1) si (2), art. 20 alin.(1) lit. b din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale;
Avand in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local;
In temeiul H.C. L. Braesti nr. 17/2004 privind zonarea
terenurilor com. Braesti;
Avand in vedere prevederile art. 9 din Carta europeană a
autonomiei locale ratificată de România prin Legea nr. 199/1997 ;
In temeiul art. 36, alin. (4), litera c) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată;
Avand in vedere art. 45, alin. (6), din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicat

H O T A R A S T E:
Art. 1. Se stabilesc urmatoarele valori ale impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2011 după cum urmează:

CAP.I.
JURIDICE:

IMPOZITE

CLADIRI

SI

TEREN

PERSOANE

Art.2. Cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii
la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice, prevăzute
de art. 253 alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se
stabileste la 1,50 %.
Art.3. Cota impozitului pe clădiri în cazul unei clădiri care nu afost
reevaluată în ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referinţă, prevăzută la art.
253 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată, se
stabileste la 10%.
Art.4. Impozitul pe cladirile persoanelor juridice se datoreaza atat
pentru cladirile aflate in functiune, rezerva sau conservare.
Art.5. Impozitul pe teren intravilan se calculeaza cf.art.258, alin.2,
Cod fiscal, terenuri categoria curti construcţii, Braesti: Zona C, rangul
IV – 460 lei(coeficient de corectie 1,10),Cristesti,Albesti, Rediu si Buda:
Zona C, rangul V – 306(coeficient de corectie 1,00).
Art.6. Impozitul pe terenurile intravilane alta categorie de folosinta
decât curti constructii, în cazul persoanelor juridice, dacă au ca obiect de
activitate agricultură (prevăzut în statut) se va calcula cf. tabelului:

01
02
03
04
05
06
07

Orice altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii.zonei C – lei/ha
Teren arabil
16
Păsune
13
Fâneaţă
13
Vie
24
Livadă
30
16
Padure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
7

Art.7. Impozitul pe terenurile extravilane datorat de persoane
juridice se stabileste astfel:
Nr.
crt.
01
02
03
04
05

Categoria de folosinţă
Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune/fâneata
Vie pe rod
Livadă pe rod

Zona/Categoria de
folpsinta - C
22
39
19
43
43

06
07

Pădure sau alt teren cu
vegetatie forestieră
Teren neproductiv

10
0

NOTĂ:
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren si clădiri, datorat pentru
întregul an de către contribuabili, până la 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se
acordă o bonificaţie de 10%.
Impozitul pe teren si clădiri, datorat către bugetul local de către contribuabili,
persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se achită integral până la primul termen de
plată.
CAP.II. IMPOZITE CLADIRI PERSOANE FIZICE :
Art.8.
VALORILE IMPOZABILE PE METRU PATRAT SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ
DESFĂSURATĂ LA CLADIRI SI ALTE CONSTRUCTII APARTINÂND PERSOANELOR
FIZICE
Felul clădirilor si altor
Valoarea impozabilă LEI/mp.
constructii impozabile
Cu instalaţii de
Fără instalaţii
apă, canalizare,
de apă,
electrice şi
canalizare,
încălzire
electricitate
sau încălzire
1 Clădiri cu pereţi sau cadre
din beton armat, din
806
478
cărămidă arsă, piatră
naturală sau alte materiale
aemănătoare.
2 Clădiri cu pereţi din lemn,
cărămidă nearsă, paiantă,
219
137
vălătuci, şipci sau alte
materiale aemănătoare.
Construcţii anexe corpului
1
principal al unei clădirii,
137
123
având pereţii de beton,
cărămidă arsă, piatră sau
alte materiale asemănătoare.
Construcţii anexe corpului
2
principal al unei clădirii,
82
54
având pereţii din lemn,
cărămidă nearsă, vălătuci,
şipici sau alte materiale
asemănătoare.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acestia,
după cum urmează:

Ø Cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50
ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Ø Cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă
între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie
a anului fiscal de referinţă.
Nota:În cazul clădirii utilizata ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită
depăseste
150 de metri pătrati, valoarea impozabilă a acestia se majorează cu câte 5% pentru
fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din acestia.
Art.9. Majorarea impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice care au în
proprietate două sau mai multe clădiri, începând cu data de 1 iulie 2010,
după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de
domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în
proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la
adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în
care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele care
atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o
declaraţie specială la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la
autorităţile administraţiei publice locale în raza cărora sunt situate celelalte
clădiri ale acestora.
Art.10. Cladirile dobandite de persoanele fizice sau juridice in timpul
anului, se impun cu data de intai a lunii urmatoare in care aceasta a fost
dobandita.
Art.11. Plata impozitului pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei
de impunere depusa de fiecare cetatean la primarie si se plateste anual, în
două rate egale , până la data 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Art.12. Pentru neplata la termen a imozitelor pe cladiri , terenuri si
autovehicole se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.

Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere,incepand cu
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate inclusiv.
Penalizarile de intarziere se sanctioneaza cu 0,5% pentru fiecare luna
sau pentru fractiune de luna,incepand cu data de intai a lunii urmatoare
scadentei acestora , pana la data stingerii debitului.
Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.
Art.13. Sunt scutite de plata impozitului pe cladiri:
Ø institutiile publice;
Ø cladirile ce fac parte din domeniul public si privat al
unitatilor adm.-teritoriale,cu exceptia celor folosite
pentru activ.economice;
Ø cladirile monumente istorice;
Ø cladirile de arhitectura,arheologice,case memoriale;
Ø cladiri lacasuri de cult si parti componente ale acestora;
Ø cladirile institutiilor de invatamant;
Ø constructiile speciale(sonde,centrale hidro,poduri,diguri).
Nota:
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a consiliului local Braesti,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor
juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezintă sarcină fiscală a concesionarilor,
locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în conditii
similare impozitului pe cladiri
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an
de către contribuabili, pînă la 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de 10%.
Impozitul pe clădiri, datorat către bugetul local de către contribuabili, persoane
fizice, de până la 50 lei inclusiv, se achită integral până la primul termen de plată.
CAP. III.
A. IMPOZITUL PE TEREN

Art.14
IMPOZITUL
PE
TERENURILE
AMPLASATE
ÎN
INTRAVILAN TERENURI CU CONSTRUCŢII AFERENTE ZONEI C
RANGUL IV – pentru satul Braesti este de 460/ LEI/mp

Art.15 IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN
INTRAVILAN TERENURI CU CONSTRUCŢII AFERENTE
ZONEI
C
RANGUL
V
–
pentru
satele
Cristesti,Albesti,Rediu si Buda este de 306/
LEI/mp

Nota: Suma stabilita la art.14-15 se inmulteste cu coeficientul de corecţie
corespunzător prevăzut rangului localitati: rangul V – 1,00 iar rangul IV – 1,10
B.
IMPOZITUL
INTRAVILAN

PE

TERENURILE

AMPLASATE

ÎN

Art.16

Orice altă categorie de folosinţă decât
cea de terenuri cu construcţii.zonei C – lei/ha
16
01 Teren arabil
13
02 Păsune
13
03 Fâneaţă
24
04 Vie
30
05 Livadă
16
06 Padure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
7
07 Teren cu ape

B. IMPOZITUL PE
EXTRAVILAN

TERENURILE

Art.17 Categoria de folosinţă
01
02
03
04
05
06
07

Teren arabil
Pasune/fâneata
Vie pe rod
Livadă pe rod
Pădure sau alt teren cu
vegetatie forestieră
Teren cu construcţii
Teren neproductiv

AMPLASATE

ÎN

Clasa de calitate
IV(lei/ha)
39
19
43
43
10
22
0

1 mp teren = 0,0001 ha
Art.18. Pentru suprafetele de teren dobandite in cursul anului, impozitul
se datoreaza de la data intai a lunii urmatoare celei in care acesta a fost
dobandit. Scutirea de la plata impozitului pe teren se face numai pentru
situatii bine motivate, cu aprobarea consiliului local.
Nota:
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a consiliului local Braesti,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă se stabileste taxa pe teren
care reprezintă sarcină fiscală a concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în conditii similare impozitului pe teren.

Impozitul pe teren, precum si taxa pe teren se datorează către bugetul local al
comunei Braesti, judetul Iasi si se va achita in două rate egale, până la datele de 31
martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, pînă la 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie
de 10%.
Impozitul pe teren, datorat către bugetul local de cître contribuabili, persoane
fizice, de până la 50 lei inclusiv, se achită integral până la primul termen de plată.
Art.19. Societatile comerciale, regiile autonome sau alte persoane
juridice care folosesc terenuri proprietate publica sau privata a unit. adm.
teritoriale vor plati taxa pe teren in suma de 3 lei/mp/zi.
CAP. V. TAXE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art. 20 . Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie
de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3
sau fracţiune din acestea cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.
Mijloace de transport cu tracţiune
Lei/200 cm3 sau
crt.
mecanică
fracţiune din aceasta
1.
Motorete,
scutere,
motociclete
şi
8
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până
la 1600 cm3 inclusiv
2.
Autoturisme cu capacitatea cilindircă între
18
3
1601-2000 cm inclusiv
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindircă între
72
3
2001 şi 2600 cm inclusiv
4.
Autoturisme cu capacitatea cilindircă între
144
3
2601 şi 3000 cm inclusiv
5.
Autoturime cu capacitatea cilindrică de
290
3
peste 3001 cm
6.
Autobuze, autocare, microbuze
24
7.
Alte autovehicule cu tractiune mecanică cu
30
masa totală maxima autorizată de până la 12
tone inclusiv
8.
Tractoare inmatriculate
18

Autovehicole de transport marfa cu masa totala autorizata
B.
Numărul axelor si masa totala
maximă autorizată

Impozit, in lei, pentru
vehiculele
angajate
exclusiv in operatiunile
de transport intern

Impozit, in lei, pentru
vehiculele
angajate
exclusiv in operatiunile
de transport intern si
international

Vehicule cu
sistem
de
suspensie
pneumatica
sau
un

Vehicule cu
sistem
de
suspensie
pneumatica
sau
un

Vehicule
cu
alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
alt sistem de
suspensie

echivalent
recunoscut

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

I. Vehicole cu două axe
Masa peste 12 tone, dar nu mai
mult de 13 tone
Masa peste 13 tone dar nu mai
mult de 14 tone
Masa peste 14 tone dar nu mai
mult de 15 tone
Masa peste 15 tone da nu mai mult
de 18 tone
II. Vehicule cu trei axe
Masa peste 15 tone, dar nu mai
mult de 17 tone
Masa peste 17 tone, dar nu mai
mult de 19 tone
Masa peste 19 tone, dar nu mai
mult de 21 tone
Masa peste 21 tone, dar nu mai
mult de 23 tone
Masa peste 23 tone, dar nu mai
mult de 25 tone
Masa peste 25 tone da nu mai mult
de 26 tone

echivalent
recunoscut

0

102

0

127

102

282

127

352

282

396

352

495

396

897

495

1.121

102

177

127

221

177

634

221

454

364

472

454

589

472

727

589

908

727 1.129

908

1.412

727 1.129

908

1.412

C. Remorci, semiremorci, rulote
Ø pana la 1 tona inclusiv - 8 lei;
Ø peste 1 tona - 3 tone inclusiv - 29 lei;
Ø peste 3 tone – 5 tone inclusiv – 45 lei
Ø peste 5 tone = 55 lei.

Art.21.
Taxa de inmatriculare a autovehiculelor si
remorcelor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de
circulatie pentru probe
1.

2.
3

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor
si remorcelor
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la
3500 kg inclusiv
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de
3500 kg inclusiv
Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcelor
neinmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si

52
125
8
357

remorcelor

Art.22. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu
data de intai a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau
radierii in timpul anului din evidente, taxa se da la scadere incepand cu data
intai a lunii in care a aparut una din aceste situatii, numai pe baza de
documente legale.
Art.23. Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza de
compartimentul contabilitate al consiliului local, pe baza declaratiei de
impunere depusa de contribuabilul persoana fizica sau juridica.
Art.24. Sunt scutite de la plata taxei asupra mijloacelor de transport
masinile ce apartin institutiilor publice (scoala , primarie , politie).
NOTA:
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat
pentru întregul an de către contribuabili, pînă la 31 martie inclusiv, a anului respectiv,
se acordă o bonificaţie de 10%.
CAP. VI. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art.25.
A. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se
achita in functie de suprafata de teren pentru care se solicita:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

pana la 150 m2 inclusiv
= 4 lei
2
intre 151 si 250 m inclusiv = 5 lei
intre 251-500 m2 inclusiv = 7 lei
intre 501-750 m2 inclusiv = 8 lei
intre 751 m2 -1000 m2 inclusiv = 11 lei
pentru ceea ce depaseste 1000 m2 = 11 lei + 0,01 lei/mp pentru
fiecare m2 care depaseste 1.000 m2.

B. Pentru eliberarea Certificatului de Urbanism si a
Autorizaţiilor de Construire de către presedinţii consiliilor judeţene, cu
avizul primarului comunei Braesti, judetul Iasi se vor achita următoarele
taxe:
Ø pentru eliberarea Acordului Unic de către C.J. Iasi – 28
lei/acord
Ø pentru avizul Comisiei de Urbanism si Amenajare
Teritoriului eliberat de primar – 27 lei
Ø pentru imprimante – 6 lei
Ø pentru obţinerea avizelor de către funcţionarul primăriei 10 lei pentru fiecare aviz

Ø pentru obţinerea avizelor de la celelalte instituţii se va
plăti direct în contul lor, cv. taxelor stabilite de fiecare
Ø pentru prelungirea certificatului de urbanism si a
autorizatiei de construire taxa va fi de 30% din valoarea
taxei iniţiale.
Art.26. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1%
din valoarea proiectului, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru
clădirile cu destinaţie de locuinţă şi anexe gospodăresti taxele se reduc cu
50%.
Taxele se plătesc prealabil eliberării certificatului de urbanism şi
autorizaţiei de construire.
Un procent de 25% din taxa pentru eliberarea C.U. si A.C. se va vira
în contul C.J. Iasi(emise de primar)
Art.27 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire chioscuri,
tonete, cabine, alte spatii situate pe domeniul public si privat al primaiei,
panourile de afisaj, firmelor si reclamelor este de 4 lei/mp suprafata ocupata
de constructie.
Art.28. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje, escavari, alte
lucrari edilitare, este de 5 lei/fiecare mp teren afectat.
Art.29. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de
racorduri, bransamente la retelele de apa, energie electrica, telefonie, cablu
tv, canalizare etc. este de 7 lei/fiecare racord.
Art.30. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre
Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,de catre primar de structurile
de specialitate din cadrul consiliului judetean este de 11 ron.
Art.31. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala
si adresa este de 7 lei.
Art.32. Taxa de salubrizare in cuantum de 50 lei/an/fiecare familie.
Pentru persoanele singure, taxa de salubrizare este 25 lei .
CAP.VII. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMA SI PUBLICITATE
Art.33.
a. Afisaje situate in locul in care persoana deruleaza o activitate
economica = 20 lei/mp sau fractiune de mp.
b. Oricare alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate = 15 lei/mp sau fractiune de mp.

CAP. VIII.
Art.34.

CAP.IX.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

a.Pentru videoteci = 1 leu/mp de inchiriat.
b.Pentru discoteci = 1 leu/mp de inchiriat.
ALTE TAXE LOCALE:

Art.35. Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice
în scopul obţinerii de venit = 35 lei/zi sau fractiune de zi.
Art.36. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
parcelare sau cadastrale detinute de consiliul local este de 20 lei/mp sau
fractiune de mp.
Art.37. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator este de 16
lei, iar viza trimestriala de 6 lei.
Art.38. Taxele pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra
animalelor este:
Ø pentru porcine adulte 3 lei plus 1 leu taxa extrajudiciara de
timbru(total 4 lei);
Ø pentru porcine sub 6 luni 2 lei +1 leu taxa extrajudiciara de
timbru(total 3 lei);
Ø pentru bovine si cabaline tineret sub 6 luni 2 lei + 1 leu taxa
extrajudiciara de timbru(total 3 lei);
Ø pentru cabaline adulte 3 lei + 1 leu taxa extrajudiciara de timbru
(total 4 lei);
Ø pentru purcei 4-5 saptamani 0,5 lei + 1 leu taxa extrajudiciara de
timbru (total 1,5 lei);
Art.39. Taxele pentru:
Ø inchirierea terenului intravilan – 0,3 lei/m2/an .
Ø închirierea terenului extravilan - 0,04 lei/m2/an .
Ø închirierea cladirilor proprietatea C.L.
– 0,3 lei/m2/luna .
preturile de închiriere se vor stabili prin licitatie publică, dar minimul valorii
pe mp nu va fi mai mica, fata de cele sus menţionate.
Art.40. Taxa pentru eliberarea adeverintelor de stare materiala
sau orice alte adeverinte în drept să certifice anumite situaţii de fapt si a
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, dupa
inscrisurile detinute de consiliul local este de 6 lei plus 1 leu taxa
extrajudiciara de timbru (total 7 lei);.
Art.41. Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale 8 lei + 2 lei taxa
extrajudiciara de timbru (total 10 lei);

Art.42. Taxa pentru eliberarea fiselor de pensionare este de 12 lei si
0,5 lei pentru fiecare copie după statul de plata a fostilor salariati CAP sau
altor state de plată aflate în arihiva primăriei.
Art.43. Taxa pentru intocmirea contractelor de arenda de catre
primarie, este de 20 lei.
Art.44. Taxa manifestari artistice si sportive – 5 lei/an.
Art.45. Taxa pentru intocmirea schitelor(plan parcelar, plan de
situatie, etc) privind terenuri in vederea vanzarii este de 22 lei / una schita si
de 17 lei daca se executa doua sau mai multe schite.
Art.46. Taxa locala pentru intocmirea schitelor de incadrare in zona a
obiectivului este de 5 lei.
Art.47. Taxa pentru intocmirea anchetelor
persoanelor este de 4 lei.
Art.48. taxele pentru intocmirea :
Ø dosarelor de alocatie de stat pentru copii
Ø alocatii monoparentale si complementare
Ø indemnizatiei de nastere este de

sociale la cererea

- 7 lei
- 7 lei
- 7 lei.

Art.49.
a. Taxa pentru eliberarea Acordului de Principiu pentru desfăsurarea
unei activitati economice, taxa locală este de 10 lei.
b. Taxă pentru eliberarea autorizatiei de funcţionare Cf. Legii
300/2004 – taxa locală este de 20 lei.
c. Taxa imprimante – 2 lei.
Art.50. TAXA ELIBERARI AUTORIZAŢII ŞI VIZE ANUALE:
a. Taxele locale pentru eliberarea autorizatiei de functionare de catre
C.L. Braesti, judetul Iasi, pentru desfăşurarea unei activitati economice pe
raza comunei Braesti de catre, S.C., A.F. si P.F. este in sumă de - 10 lei.
b. Taxa viză autorizatie este in sumă de - 5 lei viză anuală, până la 31
decembrie a anului în curs pentru anul următor.
CAP.X. FACILITATI FISCALE
Art.51. Sunt scutite de plata impozitelor si taxelor locale:
v persoanele cu handicap gr.I;
v veteranii si vaduvele de razboi ce fac dovada cu acte;
v persoanele care solicita adeverinte sau certificate pentru
venitul minim garantat sau spital.
Art. 52. Sunt scutite de plata impozitelor si taxelor locale fundatiile
cu scop umanitar care sustin actiuni umanitare pe raza com. Braesti.

Art.53.
Stabilirea,incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor
locale, a majorarilor de intarziere si dobanzilor sunt in sarcina contabilului si
casierului Cons. Local Braesti, precum si solutionarea eventualelor
contestatii privind modul de incasare a acestora.
Art.54. Contribuabilii de pe raza com. Braesti au obligatia de a
depune la primarie declaratia de impunere, pana la data de 31 ian. a anului
fiscal in curs.
Art.55. Sunt supuse impozitelor si cladirile care au fost edificate fara
autorizatie de construire.
Art.56. Pentru eliberarea adeverintelor sau altor inscrisuri fara
incasarea de catre salariatii primariei a taxei locale, raspunde material
salariatul vinovat.
Art.57. Membrii familiei cu capacitate deplina de exercitiu (peste 18
ani impliniti), care locuiesc si gospodaresc impreuna ori mostenitorii
acestora aflati in indiviziune, raspund solidar pentru plata impozitelor si
taxelor locale.
Art.58.
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in
suma de 50 lei, nedepunerea de catre persoanele fizice si juridice a
declaratiilor de impunere.
Art. 59. Secretarul comunei Braesti , judeţul Iaşi, va comunica o
copie a prezentei hotărâri Primarului comunei, Compartimentului financiarcontabil, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi şi o va afişa la sediul şi pe siteul instituţiei.
Adoptată astăzi, ____________2010
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