
ROMÂNIA                    

JUDEŢUL SĂLAJ                                                          

COMUNA  LETCA                                

CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTARAREA  nr. 1 

din 28.ianuarie.2011 

privind nivelul  impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale si tarifelor 

pentru administrarea bunurilor ce aparatin domeniului public si privat al 

comunei  LETCA , aplicabile in  anul fiscal 2011  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCA, 

Având în vedere : 

-Raportul compartimentului contabilitate , impozite si taxe locale , 

expunerea de motive a primarului si avizul comisiilor de specialitate , privind  

impozitele si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2011; 

- prevederile  art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal , cu 

modificarile ulterioare   ;  

- disp.art. 27 si art.30 din L.273 / 2006 privind finantele publice locale  

cu modificarile ulterioare  ; 

In baza dispozitiilor  art. 36 (4)lit.’ c’  din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala , modificata, 

În temeiul art. 45 (2) lit.”c” din Legea  215/2001 privind administratia 

publica locala , modificata,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aproba impozitele si taxele locale ,taxele speciale si tarifele 

pentru administrarea bunurilor din domeniul public si privat  al comunei Letca  

aplicabile in anul fiscal 2011  , dupa cum urmeaza : 

 

1.1. Valorile impozabile pentru clădiri sunt  cele prevazute  în anexa nr.1 

la prezenta hotărâre. 

Cota de impozitare  aplicabila asupra valorilor impozabile stabilite în 

anexa nr.1, este de 0.1% în cazul persoanelor fizice şi de 1,50 % în cazul 

persoanelor juridice. 

 În cazul persoanelor juridice care nu şi-au reevaluat valoarea de inventar 

al clădirilor aflate în proprietate in ultimii trei ani anteriori anului fiscal de 

referinta , cota de impozitare este de 10% din valoarea de inventar a cladirii 

inregistrate in evidentele contabile ale persoanei juridice. 



 1.2. Impozitul pe terenul intravilan este  prevazut  în anexa nr. 2.a la 

prezenta hotărâre. 

În cazul terenurilor situate în intavilanul localităţilor şi înregistrate în 

registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât  cea de teren cu construcţii 

impozitul datorat este cel stabilit în anexa nr. 2.b. 

În cazul terenului situat în extravilanul localităţilor impozitul datorat este  

cel prevazut in anexa 3 . 

1.3. Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice sau 

juridice este prevazuta  în anexa nr. 4.  

 

1.4. ALTE TAXE LOCALE  

Taxa pentru vehicule lente  ( tractoare neinmatriculate , alte utilaje 

agricole neinmatriculate ) este de 36,00 lei / an . 

Taxa speciala pentru inregistrarea vehiculelor in comuna LETCA care 

include si contravaloarea certificatului de inregistrare este urmatoarea : 

 -pentru autovehicule si tractoare mari si mici = 67,00 lei  

 -remorci mari si mici = 34,00 lei  

 -carute = 14,00 lei  

Taxa  speciala pentru eliberarea duplicatelor  certificatelor de inregistrare 

a vehiculelor = 34 lei/duplicat . 

Taxa pentru pentru desfasurarea de comert ambulant  in alte locuri decat 

piete ,targuri sau oboare = 26,00 lei/zi. 

Taxa speciala pentru activitatea de colectare, transport si  depozitare a 

reziduurilor menajere: 

 -2,50 lei/luna /persoana. 

  

Taxa speciala pentru servicile de xerocopiere : 

 -copia 1 fata format A4 = 0,50 lei /copie  

 -copie 2 fete / format A4 = 1,00 lei /copie  

 -copie 1 fata – format A 3 = 1,00  lei /copie  

 - copie 2 fete format A 3 = 1,50  lei/copie. 

Tarife pentru serviciile de stare civila : 

 -contravaloarea formularelor anexa  24  in   vederea deschiderii 

succesiunilor = 2,00 lei /formular  

 -taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata , duminica si 

sarbatori legale = 32,00 lei . 

 -taxa specila pentru obtinerea formularelor tipizate din domeniul 

urbanismului : 

 -formular tipizat pentru certificat urbanism = 2,00 lei/formular 

 -formular tipizat  pentru autorizatie de construire /desfiintare constructii 

= 5,00 lei/formular. 



 

1. 5. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este după cum 

urmează: 

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism 

Taxa (lei)  

a) până la 150 mp inclusiv 2 

b) între 150mp şi 250mp inclusiv 2,5 

c) între 250 mp şi 500 mp inclusiv 3,5 

d) între 500 mp şi 750 mp inclusiv 4 

e) între 750mp şi 1.000 mp inclusiv 5 

f) peste 1.000 mp  5 lei + 0.005 leu  pentru 

fiecare mp ce depăşeşte 1.000 

mp. 

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 

care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare 

studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, 

balastieră, sondelor de gaze şi,petrol, precum şi altor exploatări se calculează 

înmulţind numărul de metrii pătraţi de teren afectat de foraje sau  de 

excavaţie cu o valoare de  7,00  lei /mp. 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si 

bransamente la retele publice de apa,gaze, energie electrica ,telefonie si 

televiziune prin cablu se stabilete in suma de 11,00 lei . 

1.6. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea   unei 

activitati economice  este de  11,00 lei. 

1.7.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare cf,. art. 268 

al.2 /CF  este de 14,00 lei. 

1.8.Taxa pentru eliberarea /viza anuala a autorizatiei privind 

desfasurarea de activitati de alimentatie publica este de 300  lei . 

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător si viza triemestriala 

a acestuia este :  -pentru eliberarea certificatului   69,00  lei. 

          -viza trimestriala  0  

1.9. Cota taxei aplicabile la valoarea serviciilor de reclamă şi 

publicitate se stadileşte la 3 %. 

Taxa pentru afişaje în scop de reclamă şi publicitate se stabileşte după 

cum urmează: 

- în cazul unui afiş situat în locul în care persoana derulează 

activitatea economică  29,00 lei /mp 



- în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 

reclamă  21,00 lei /mp 

1.10. Cota de impozitare ce se aplică  în cazul unui spectacol de 

teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiţie sportivă internă sau internaţională este de 2%. 

În cazul oricărei manifestări artistice, altele decât cele enumerate la 

aliniatul precedent, cota de impozitare este de 5%. 

Impozitul pe spectacol în cazul videotecilor este de 2 ,00 lei/mp/zi 

pentru (centru de comună) şi 0,10 lei/mp/zi pentru satele aparţinătoare, iar în 

cazul discotecilor impozitul este de 3,00 lei/mp/zi în (centru de comună)şi de 

2,00 lei/mp/zi in restul satelor aparţinătoare. Pentru stabilirea impozitelor pe 

videoteci şi discoteci au fost aplicati coeficienţii de corecţie în funcţie de 

rangul localităţilor. 

Art.2.Se aproba taxele si tarifele care se vor practica pentru 

administrarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei astfel: 

a) Taxa de  inchiriere a salilor de camin cultural din satele comunei 

LETCA  in scopul desfasurarii de manifestari culturale ,  intalniri  si  

reuniuni organizate in conditiile legii ,    este de 350 lei / zi . 

b)Pentru utilizarea veselei din dotarea primariei  1,00 lei /tacam , 

pentru nunti , botezuri  si   0,50 lei/tacam pentru ceremonii funerare. 

Art. 3. Pentru plata integrală a impozitului anual până la data de 31 

martie 2011, se acordă o bonificaţie de 10 % în cazul impozitelor datorate 

pentru construcţii, teren şi taxa asupra mijloacelor de transport in cazul 

persoanelor fizice si juridice care nu figureaza cu restante  la plata 

impozitele si taxele locale la data de 01.01.2011 . 

 Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 

primarul comunei Letca. 

 Art.5.Prezenta hotarare se comunica cu: 

  -Institutia Prefectului  Judetului Salaj, 

  -primarul comunei , 

  -compartiment financiar-contabil, 

  -cetatenii comunei Letca prin afisare ,  

  -Monitorul Oficial al judetului Salaj, 

  -D.G.F.P. Salaj , 

  -dosar sedinta. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA  

Consilier ,                                                      SECRETARUL COMUNEI   

IENCIU-DRAGOS ARGHIL                     STANCIU ANA-MARCELA  

 

 

 



 
CONSILIUL LOCAL LETCA                                           Anexa nr .1  

        la  HCL nr. 1 /28.01.2011 

                        

 

 

 

VALORILE IMPOZABILE  

pe mp pentru suprafata desfasurata a cladirilor si altor contructii ale persoanelor fizice  

 

Nr. 

crt 

Felul cladirilor si al altor 

constructii impozabile 

Valoarea impozabila   (lei/mp) 

         Fara instalatii de apa,canalizare,            

electrice ,incalzire. 

    Loc.resedinta  Localitati aferente 

1. CLADIRI: 

a.cu pereti sau cadre din beton 

armat,din caramida arsa,piatra 

naturala sau din alte materiale 

 

b.cu pereti din lemn,carami- 

da nearsa ,valatuci,paianta 

si alte materiale asemana- 

toare 

           

 549 

 

 

 

 156 

 

502 

 

 

 

143 

2. Constructii anexe ,situate in afara 

corpului principal al cladirii: 

a.cu pereti din caramida 

arsa,piatra,beton  sau din  

alte materiale asemanatoare 

 

b.cu pereti din lemn,caramida 

nearsa,paianta,valatuci etc. 

   

 

 

141 

 

 

62 

       

 

                                         

128 

 

 

   57 

 

 

PRIMAR  

 COZMA PETRU  

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL LETCA                                 Anexa nr.2.a.  

la  HCL nr. 1 /28.01.2011 



                      

 

 

 

IMPOZITUL  

pe terenul  intravilan ocupat de curti si constructii  

 

a) Localitati de rangul IV – LETCA  - terenul intravilan este  inclus in zona A si se 

impoziteaza cu  804 lei/Ha/an 

b) Localitati de rangul  V  - satele apartinatoare : 

LEMNIU,CUCIULAT,TOPLITA,COZLA,CIULA,PURCARET,SOIMUSENI, 

VALISOARA –terenul intravilan inclus in zona  A , se impoziteaza cu 644 

lei/Ha/an. 

      

 

          Anexa nr. 2.b. 

  la  HCL nr. 1 /28.01.2011 

 

IMPOZITUL  

pe terenurile cu destinatie agricola situate in  intravilanul localitatilor  

 

CATEGORIA DE FOLOSINTA                  lei/ha 

 

   ZONA A   LETCA          Satele apartinatoare 

 

-teren arabil…………………………..     28   25                  

-fanete………………………………..              21    19 

-vii……………………………………              46   42 

-livezi………………………………..                        53   48 
 

 

 

PRIMAR  

COZMA PETRU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL LETCA                                                 Anexa nr. 4 

 la  HCL nr. 1 /28.01.2011  

          



        

 

 

TAXA  

pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica : 

 

Nr. 

Crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica  Lei/200cmc sau  

fractiune din  

aceasta 

1. Motorete, scutere , motociclete si autoturisme cu capacitatea  

cilindrica de pana la 1.600 cmc 

8 

2. Autoturisme cu capacitatea  cilindrica intre 1.601 cmc  

si 2.000 cmc inclusiv  

18 

3. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2.001 cmc si 2.600 cmc 

inclusiv   

72 

4. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2.601 cmc si 3.000 cmc 

Inclusiv  

144 

5. Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3.001 cmc  290 

6. Autobuze, autocare, microbuze  24 

7. Alte vehicule cu tractiune mecanica cum asa totala maxima autorizata de 

pana la 12 tone inclusiv  

30 

8. Tractoare inmatriculate  18 

 

 

TAXA  

pentru remorci si semiremorci  

 

1. Masa totala maxima autorizata Impozit  

-lei- 

 a)Pana la 1 tona inclusiv  8 

 b)Peste 1 tona , dar nu maimult de 3 tone 29 

 c)Peste 3 tone , dar nu mai mult de 5 tone  45 

 d)Peste 5 tone  55 

 

 

 

PRIMAR  

COZMA PETRU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL LETCA                           Anexa 3   
   la  HCL nr.___/28.01.2011  

                                                  

 

IMPOZITUL PE TERENUL EXTRAVILAN  

 

Impozitul pe terenul extravilan aferent comunei LETCA, pe 

ranguri de localitati si categorii de folosinta  este urmatorul  : 

Nr. 

Crt. 

Categoria de folosinta  
Zona 

C D 

1. Teren arabil 41 38 

2. Pasune-faneata 20 18 

3. Vie pe rod  45 43 

4. Livada pe rod  45 43 

5. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 11 7 

6. Teren pe care se afla amenajari piscicole 21 19 

7. Teren cu constructii 19 17 

 

Potrivit ierarhizarii functionale a localitatilor rurale 

cf.L.351/2001 localitatea LETCA resedinta de comuna este de rangul 

IV iar restul satelor componente sunt de rangul V si la valorile din 

tabelul de mai sus se aplica coeficientii de corectie prevazuti la art. 

251 al.5 din L.571/2003, modificata, respectiv 1,10 la localitatea 

Letca si 1,00 la restul satelor componente. 

  

 Terenul extravilan din comuna LETCA  se imparte  pe zone astfel: 

 

ZONA C ZONA D 

-terenul extravilan aferent 

localitatilor  

-LETCA 

-LEMNIU 

-CUCIULAT 

 

Teren extravilan aferent 

localitatilor :  

-TOPLITA 

-COZLA 

-CIULA 

-SOIMUSENI 

-PURCARET 

-VALISOARA 

 

 

PRIMAR ,  

COZMA PETRU 


