
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

     HOTARARE 
  privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor locale pentru anul 2013 

 
Consiliul Local Helegiu,comuna Helegiu, judetul Bacau întrunit în şedinţa 
ordinară 

 Având în vedere : 
- Raportul biroului Financiar-Contabilitate, taxe si Impozite, Recuperari Creante  
 nr. 10485/28.12.2012; 
- Prevederile art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale 
- Tinand seama de prevederile art. 291 din  Legea nr.571/2003 privind codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, HGR  1309/2012 privind nivelurile 
pentru valorile impozabile,  impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate 
acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal . 

In temeiul  art.45 alin.2 lit.(c)  din Legea nr. 215/200      In temeiul art.36, 
alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c),  şi art.49 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicată, 

 
H O T A R A S T E 

 
 Art.1-Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, conform anexei 
parte integranta din prezenta hotarare . 
Art.2 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea 
Consiliului Local 54/31.10.2012  , modificata si completata cu Hotararea 
61/20.12.2012. 
 Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 
Helegiu prin aparatul de specialitate . 
Art.5 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
primarului comunei Helegiu si se aduce la cunostinta publicului prin grija 
secretarului comunei Helegiu            

 
     PRESEDINTE DE SEDINTA 
    Mitroiu Adina                          Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
         Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
Nr.1 
Data: 11.01.2013 
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva 



 
 
 
ROMÂNIA                                     
JUDEŢUL BACĂU                                                                                                              
CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                         

Anexa  la Hotararea 
                   Nr.1/11.01.2013 
 

TABLOU 
cuprinzand valorile impozitele si  taxele locale, alte taxe asimilate , pentru  

anul 2013 
 

I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 
In  cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. 
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea 

suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea 
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 

 
 

TIPUL CLĂDIRII VALOAREA IMPOZABILĂ 
-lei/mp- 

 Clădire cu 
instalaţie 
 electrică,de 
apă,de 
  canalizare şi de 
    încălzire 
(cond.cumulative) 

Clădire fără 
instalaţie 
electrică,de apă, de 
canalizare şi de 
încălzire 
 

0 1 2 
A. Clădire cu cadre din beton armat 
sau cu pereţi exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic 

935 555 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic şi sau chimic 

254 159 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsa sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 

159 143 



tratament termic şi/sau chimic 
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau chimic 

95 63 

E. În cazul contribuabilului care deţine 
la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
la subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

75% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine 
la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
la subsol, la demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate în alte scopuri 
decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care  
s-ar aplica clădirii 

 
 Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona 

în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin.(3) cu 
coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
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