
MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac

venit al bugetului local pentru anul 2009

Consiliul Local al municipiului Iasi întrunit în şedinţă ordinară din
data de 21 aprilie 2008,

Avand in vedere:
- initiativa Primarului Municipiului Iasi, prin  expunerea de motive la

proiectul de hotărâre ;
- rapoartele de avizare intocmite de :

 Comisia economico - financiara a Consiliului Local Municipal
Iasi

 Comisia juridică si de disciplina a Consiliului Local Municipal
Iasi

- referatul de specialitate nr. 51861/21.03.2008 intocmit de Direcţia
Economică şi Finanţe Publice Locale,

- respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru care
propunerea proiectului de hotarare a fost publicată pe pagina de internet a
Primariei si afisat la sediul autoritatii publice locale.

- Constitutia Romaniei;
- prevederile art.9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
- Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare;
- H.G.R. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- O.G. nr. 92 / 2003 Republicata, privind Codul de procedura fiscala cu
modificarile si completarile ulterioare;

- H.G.R. nr.1050 / 2004 pentru  aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;
- O.G. nr. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de

piata, aprobata prin Legea nr. 650 / 2002 ;
- Legea nr. 300 / 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a

asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice cu modificarile si
completarile ulterioare ;

- H.G nr. 1766 / 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
300 / 2004 ;

- O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protectia mediului cu modificarile si
completarile ulterioare ;

- Legea nr. 126 / 1995 privind regimul materiilor explozive cu modificarile
si completarile ulterioare ;



- Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila cu modificarile si
completarile ulterioare ;

- H.G. nr. 661 / 2001 privind procedura de eliberare a certificatului de
producator cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea arendarii nr. 16 / 1994 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea zootehniei nr. 72 / 2002 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes

public ;
- H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G.

nr. 71 / 2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si
privat ;

- Legea nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de
inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordin nr. 275 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 38 / 2003 cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea nr. 50 / 1991, Republicata, privind autorizarea lucrarilor de
constructii cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Ordin nr. 1430 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50 / 1991.

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului
local pentru anul 2009 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe
de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte ;

In temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale si alte sume care se fac
venit al bugetului local pentru anul fiscal 2009, dupa cum urmeaza:

Anexa nr. 1
I. Impozit pe cladiri - persoane fizice.
II. 1.1. Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan,

categoria terenuri cu constructii - persoane fizice.
II. 1.2. Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte

categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -
persoane fizice.

II. 2. Impozitul  / taxa pe terenurile amplasate in extravilan -
persoane fizice.

III. Impozitul pe mijloacele de transport - persoane fizice.
IV. Impozit pe spectacole - persoane fizice.
V. 1. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate - persoane

fizice.
V. 2. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate -
persoane fizice.
VI. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si

utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc



infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea
sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului
inconjurator - persoane fizice.

VII. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul
persoanelor fizice.

Anexa nr. 2
I. Impozitul / taxa pe cladiri - persoane juridice.
II. 1.1. Impozitul / taxa pe terenurile destinate constructiilor

situate in intravilan - persoane juridice.
II. 1.2. Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte

categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -
persoane juridice.

II. 2. Impozitul  / taxa pe terenurile amplasate in extravilan -
persoane juridice.

III. Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice.
IV. Impozitul pe spectacole.
V. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.
VI. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si

utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc
infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea
sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului
inconjurator - persoane juridice.

VII. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul
persoanelor juridice.

Anexa 2.2. - Taxe speciale
2.2.1 - Taxa pentru promovarea imaginii comunitatii economice a

Municipiului Iasi si a sportului de performanta.
2.2.2 - Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului

fiscal.
Anexa 2.3. - Taxa hoteliera.

Anexa 3 - Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice
- taxe folosinta teren pentru chioscuri, porticuri, panouri
publicitare, cai de acces, parcari, garaje, organizari de
santier, teren agricol, concesionari etc.

Anexa nr. 4
4.1.1.- Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice: tonete,
activitati agrement, activitati economice.
4.1.2.- Taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o
activitate economica si a altor autorizatii similare pentru anul 2009.
4.2. -    Taxe speciale: Serviciul Avize Mici Intreprinzatori.

Anexa nr. 5
5.1. - Taxe speciale - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.



Anexa nr. 6
Taxe privind avizarea pe linie de protectie civila a documentelor
pentru investitii in constructii.

Anexa nr. 7
Taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice: piete,

targuri, oboare, bazar, talcioc.

Anexa nr. 8
Taxe locale - Directia Tehnica.

Anexa nr. 9
Taxe locale - Birou Registru Agricol.

Anexa nr. 10, 11, 12
Taxe locale -  Directia de Administrare a Patrimoniului Public si

Privat.
Anexa nr. 13

Taxe locale - Directia de Dezvoltare Urbana, Birou Organizare
Evenimente Speciale, Centru de Informare pentru Cetateni.

Anexa nr. 14
Tarife pentru cimitire.

Anexa nr. 15
Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in

care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a
serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Anexa nr. 16
Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a facilitatilor

fiscale la persoane fizice.

Art. 2: Anexele nr. 1~16 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor
sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere
calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la inclusiv ziua platii cu
exceptiile prevazute de lege.

(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere si poate fi modificat prin acte normative.

Art. 4:  Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si
accesorii - aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2008, mai mici
de 10 lei, se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala.



Art. 5:  Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.01.2009.

Art. 6:  Prezenta hotarare va fi comunicata :
- Prefectului judetului Iasi
- Primarulului Municipiului Iasi
- D.E.F.P.L.
- Serviciilor interesate

Art.7: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată de către D.E.F.P.L

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotărâri se face prin
afisare la sediul autoritatilor administratiei publice si prin publicare pe
pagina de internet a Primariei Municipiului Iasi de către Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
    cons. Romeo Olteanu                     SECRETAR,
                                                       cons.jr. Lăcrămioara Vernică

Nr. 172
din 21 aprilie 2008

ANEXA nr.12a

CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI IAŞI

I.  A. Tarifele minime pe metru pătrat/lună, de pornire la licitaţie pentru închirierea
spaţiilor cu altă destinaţie decît locuinţă vor fi stabilite de comisia de licitatie, valoarea acestora
ridicindu-se la media tarifelor/mp adjudecate in anii 2007 - 2008, functie de zona si grupa
activitate:

B. Chiriile lunare/m.p pentru toate spaţiile cu altă destinaţie decît locuinţă, aflate în
proprietatea statului sau a municipiului Iaşi, se vor menţine la valorile din anul 2008.  Chiriile/mp
adjudecate în urma licitaţiilor din anul 2008 care sunt mai mici decît valorile din tabelul nr.1 vor fi
aduse la nivelul acestora.

C. Persoanele fizice şi juridice care utilizează spaţii cu altă destinaţie decît locuinţă fără
contract de închiriere (în urma expirării termenului de valabilitate, nu îndeplinesc condiţii pentru
perfectarea unui contract de închiriere, etc.) vor plăti contravaloarea lipsei de folosinţă a spaţiului
pînă la predarea acestuia prin proces verbal de predare-primire şi reintroducerea în circuitul civil.
Sumele reprezentînd contravaloarea lipsei de folosinţă a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă
vor  avea o valoare de trei ori mai mare decit cele din tabelul nr.1, tinindu-se cont de zona si
grupa de activitate, şi  vor fi menţionate în acte administrative - titluri de creanţă, emise conform
legislaţiei în vigoare. Titlul de creanţă constituie înştiinţare de plată şi va cuprinde elementele
constitutive ale actului administrativ prevăzute de Codul de procedură fiscală. Pentru plata cu
întîrziere a obligaţiilor reprezentînd contravaloarea lipsei de folosinţă a spaţiului cu altă destinaţie
decît locuinţă de către debitor, se datorează majorări de întîrziere calculate conform legislaţiei



specifice în vigoare.
D. În cazul în care persoana juridică/fizică care deţine în mod legal spaţiul îşi schimbă

activitatea iar preţul mp/lună licitat este mai mic decît cel stabilit în Tabelul nr.1, atunci chiria se
va calcula conform valorilor din tabelul nr 1, funcţie de grupa de activitate şi zona. Grupele de
încadrare ale activităţilor de bază desfăşurate în spaţiile cu altă destinaţie decît locuinţă, precum
şi zonarea amplasării lor pe teritoriul municipiului Iaşi, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetăţuii şi
Tomeşti sînt precizate în anexa nr.12b şi 12c la prezenta hotărîre.

E. În situaţiile în care spaţiile se atribuie direct de către Consiliul Local (ONG-urilor, UAP,
unităţilor şcolare, etc) chiria se va stabili conform tabelului nr.1.

F. Modelul cadru pentru contractele de închiriere valabile în anul 2008 este cel aprobat
prin HCL 431/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

II Tabel cu tarifele pe metru pătrat /lună, funcţie de zonă şi grupă de activitate, pentru
închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decît locuinţă, aplicabile în cazurile expuse la pct. B,
C şi D:

TABEL NR:1
Zona I Zona II Zona IIIGrupa

activitate 2008 2009 Propunere
procent

majorare
fata de

anul 2008

2008 2009 Propunere
procent

majorare
fata de

anul 2008

2008 2009 Propunere
procent

majorare
fata de

anul 2008
1. 16 16 - 13 13 - 6 6 -

2. 10 10 - 7 7 - 4 4 -

3. 4 4 - 2 2 - 2 2 -

4. 1 1 - 1 1 - 1 1 -

Notă privind calcularea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decît locuinţă
- pentru dependinţe (inclusiv cele de folosinţă comună) se aplică un coeficient de 0,8 la tariful
pentru suprafaţa utilă majoritară desfăşurată în spaţiu;
- pentru terenuri amenajate se stabilesc la 0,6 din tariful corespunzător spaţiului util;
- pentru terenuri neamenajate aferente imobilelor închiriate se stabilesc la 0,5 din tariful
corespunzător spaţiului util;
- corecţiile de mai sus se aplică şi la calcularea sumelor minime în cazul spaţiilor supuse licitaţiei
pentru închiriere;
- nu se aplică corecţii la dependinţele care au avut destinaţia iniţială, din proiect, de suprafeţe
utile;
Chiria pentru dependinţe se va calcula în funcţie de tariful pentru suprafaţa pe care se desfăşoară
activitatea cu ponderea cea mai mare. Se consideră dependinţe: holurile, căile de acces, scările,
grupurile sanitare, magaziile, balcoanele, terasele, subsolurile, logiile existente în documentaţia
tehnică iniţială a imobilului.
Chiria pentru terenurile, proprietate a municipiului Iaşi, aferente spaţiilor cu altă destinaţie decît
locuinţă proprietate a unor persoane fizice/juridice se calculează aplicîndu-se coeficienţii de 0,6 -
pentru teren amenajat  sau 0,5 - pentru teren neamenajat la tariful stabilit in tab.nr. 1, funcţie de
zonă şi grupa de activitate preponderent desfăşurată.

Anexa nr.12c

II. Zonarea amplasării spaţiilor cu altă destinaţie decît locuinţă din fondul imobiliar de stat
în municipiul Iaşi şi localităţile Dancu, Tomeşti şi Lunca Cetăţuiei.



ZONA I

Zona centrală a municipiului Iaşi delimitată de arterele:

B-dul Independenţei, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Sărăriei, str.Başotă, B-dul T.Vladimirescu,
str.Primăverii, B-dul N. Iorga, Podul de Piatră, str.Silvestru, Străpungere Silvestru, str.O.Băncilă,
str.Păcurari, str.Şcoalei, str.T.Cozma, str.Lascăr Catargi, str.General Berthelot, B-dul
Independenţei

ZONA II

Zona cuprinsă între zona I şi următoarele limite:

str.Sărăriei pînă la str.M.Costăchescu, B-dul Copou în aval, str.Aurora, str.Peneş Curcanul,
str.Cazărmilor, şos.Păcurari pînă la intersecţia cu str.Popăuţi, str.L.Arbore(inclusiv bl.549 şi 520),
şos.Naţională, str.Sarmisegetuza, str.Milcov, Pasaj Alexandru cel Bun,cartier Mircea cel Bătrîn,
Cartierele Galata I şi Galata II, Cartierele Nicolina I şi Nicolina II, Nicolina-CUG pînă la intersecţia
cu B-dul Poitiers, str.Bucium, Calea Chişinăului, B-dul Metalurgiei, str.Grădinari, Piaţa Tătaraşi -
Sud, str.Vasile Lupu,  str.Dr.Savini, str.Stejar, str.P.Ispirescu, str.Eternitate, B-dul C.A.Rosetti,
str.Albineţ.

ZONA III

Zona de la limita zonei a II-a pînă la periferia municipiului Iaşi şi localităţile Dancu, Tomeşti şi
Lunca Cetăţuii.

Anexa nr.12b
Lista pe grupe a profilelor de activitate în raport cu rolul şi importanţa lor, în spaţiile cu
altă destinaţie decît locuinţă din fondul imobiliar de stat

GRUPA 1
Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

unităţi de alimentaţie publică;
unităţi comerciale de prezentare sau desfacere produse alimentare/nealimentare;
unităţi bancare;
birouri de notariat sau avocatură;
agenţii loto-pronosport, agenţii de turism intern şi internaţional, agenţii de intermediere, case de
pariuri, jocuri de noroc
agenţii de schimb valutar;
agenţii imobiliare şi publicitate;
unităţi cu profil desfacere en-gross;
case de amanet;
şcoli de şoferi;
sedii de firme;
unităţi foto, unităţi frizerie, coafură, cosmetică, diverse prestări servicii;

GRUPA 2
unităţi de învăţămînt particulare
săli sport particulare
unităţi  de proiectare, reparaţii,
unităţi medicale particulare
săli conferinţe, cinematograf



agenţii impresariat artistic
spălătorii chimice

GRUPA 3
farmacii
unităţi optică medicală, ortopedie, alte instrumentare medicale
ateliere producţie
unităţi de creştere a animalelor, păsărilor, etc.

GRUPA 4
asociaţii şi cluburi sportive;
case de cultură;
unităţi desfacere carte, ziare şi reviste;
şcoli generale, grădiniţe şi ateliere şcolare de stat;
instituţii de cercetare;
asociaţii cultural artistice;
expoziţii, ateliere de pictură şi sculptură afiliate U.A.P.;
asociaţii politice şi apolitice care nu practică activităţi cu scop comercial sau lucrativ;
sedii de uniuni, asociaţii sau alte organizaţii sindicale;
asociaţii de proprietari;
cămine şi azile de copii sau de bătrîni;
muzee, biblioteci, săli de expoziţie artă plastică;
centre zonale şi birouri pentru instituţii publice şi regii autonome;
edituri şi mass-media;
cabinete medicale, policlinici şi dispensare de stat;
garaje aflate în administrarea DAPPP.


