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TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE PENTRU ANUL 2013
Art. 12

zilelor normale de lucru – 66 lei;

Pentru spectacole de circ,
teatru, competiŃii sportive, muzică
populară, se stabileşte impozit
pentru spectacole în procent de 2
din încasări şi procent de 5 pentru
festivaluri,
serate,
concursuri.
Impozitul pentru activităŃi de
discotecă, în funcŃie de suprafaŃa
incintei, este de 3,00 lei/mp/zi.

eliberări imprimate de orice fel
– 4 lei;
eliberări adeverinŃe pe baza
arhivei instituŃiei – 4 lei;
eliberări
bilete
pentru animale – 4 lei;

proprietate

taxă cărăuşie pentru atelaj cu
un cal – 22 lei/an;

Art. 13

taxă cărăuşie pentru atelaj cu
doi
cai
– 33 lei/an;
Taxă
pentru
eliberarea
autorizaŃiei de funcŃionare pentru
eliberare certificate de stare
activităŃi lucrative şi pentru viza civilă – 4 lei;
anuală a acestora :
taxă P.S.I. – 4 lei/an/persoană;
pentru meseriaşi şi cărăuşi – 17
taxă anuală pentru vehicule
lei/an;
lente – 36 lei/an;
pentru cazane de fabricat
eliberări avize Primărie – 44 lei;
produse etilice – 33 lei/an;
contravaloare duplicate de
pentru liberi profesionişti – 33
stare civilă – 4 lei;
lei/an;
taxă eliberare duplicate pentru
Taxa
pentru
autorizarea
certificate de stare civilă – 19 lei;
desfăşurării activităŃii de restaurant
taxă amplasare firmă pentru
sau bar :
persoane
juridice – 55 lei;
2.200 lei/an pentru agentul
economic cu cea mai mare
suprafaŃă desfăşurată din comuna
Cristeşti. Pentru ceilalŃi agenŃi
economici taxa de autorizare se va
calcula după formula : T (x) = S (X)
x 2000/S (etalon), în care T (X)
este taxa datorată, S (X) este
suprafaŃa în care se desfăşoară
activitatea, iar S (etalon) este
suprafaŃa desfăşurată a agentului
economic etalon.
Art. 14

închirieri Cămin cultural pentru
nunŃi – 165 lei;
oficierea căsătoriei în

Celelalte partide:
Olimpia OŃeleni – Venus Butea 7 – 6
Avântul Tătăruşi – F.C. Lunca Paşcani 2 – 1
Recolta ConŃeşti – Activ Valea-Seacă 0 – 3
BiruinŃa Mirosloveşti – Spicul heleşteni 0 – 3
N.G. Topile – VoinŃa MoŃca 0 - 3

Ovidiu Butnariu

CLASAMENTUL DUPĂ ŞAISPREZECE
ETAPE
1. Venus Butea

36p +9

2. Avântul Todireşti

36p +12

3. VoinŃa MoŃca

35p +8

4. F.C. Lunca Paşcani

34p +10

5. Viitorul Muncel

33p +9

6. Spicul Heleşteni

31p +4

7. Moldova Cristeşti

29p +4

8. Activ Valea Seacă

24p

9. Siretul Hălăuceşti

23p -1

10. CSM II Paşcani

18p -3

0

11. N.G. Topile

17p -7

12. Avântul Tătăruşi

15p – 12

13. Viitorul Hărmăneşti

14p – 10

14. Olimpia OŃeleni

13p - 11

15. BiruinŃa Mirosloveşti

13p -11

16. Recolta ConŃeşti

8p -13

17. Avântul SireŃel

6p -12

POSTUL DE POLIłIE CRISTEŞTI
NumiŃii Artenie Mihai Gabriel şi
Artenie Ion, ambii din satul HomiŃa,
comuna Cristeşti, reclamaŃi de Apetri
Gheorghe, sunt cercetaŃi pentru săvârşirea infracŃiunii de vătămare corporală.
În cursul lunii noiembrie 2012, lucrătorii SecŃiei 6 PoliŃie rurală Paşcani
au constatat 30 de contravenŃii la regimul rutier.
Agent şef, Ovidiu Toma

afara
Pagini realizate de Constantin DăscăliŃa
(dascalitaconstantin@gmail.com)

An VI

●

decembrie 2012

ŞTIłI TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ

INVITAłIE

Antrenor, prof. Pintili Vlad

taxa pentru înregistrarea şi
certificarea contractelor de arendă
– 3 lei;

Secretarul comunei,

●

●

JURNAL SĂTESC

După terminarea turului Campionatului
judeŃean de fotbal din Liga a V- a, Seria III
Paşcani, echipa de fotbal Moldova Cristeşti
ocupă locul al VII-lea cu 29 de puncte, la adevăr
+8.

taxă Anexa 24 – 33 lei;

taxa pentru instrumentarea
cererii
şi
dosarului
pentru
desfacerea căsătoriei prin acordul
soŃilor, precum şi pentru eliberarea
certificatului de divorŃ – 110 lei.

Nr. 69

SE DISTRIBUIE GRATUIT

Viitorul Hărmăneşti – Viitorul Muncel 3 – 0

taxă gaj – 1,5% din cuantumul
creanŃei garantate dar nu mai
mult de 43 lei;

Taxa pentru măsurători terenuri
Art. 16
agricole – 55 lei pentru prima
măsurătoare şi 110 lei pentru
Taxă
specială
pentru
măsurători repetate.
salubrizare:pentru persoane fizice
– 77 lei/gospodărie/an; pentru
Art. 15
persoane juridice – 44 lei/lună.
Alte taxe locale :
închirieri Casă nunŃi – 1650 lei;

Duminică 02 decembrie 2012, s-a disputat
meciul dintre C.S.M.II Paşcani şi Moldova
Cristeşti din cadrul Cupei României la fotbal.
Partida s-a încheiat cu scorul de 0 – 8.

ncepând cu anul 2013 se
completează Registrul
Agricol. ToŃi cetăŃenii care domiciliază în comună,
cei cu domiciliul în alte localităŃi
care deŃin proprietăŃi pe teritoriul
comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi,
sunt invitaŃi în lunile ianuarie şi
februarie 2013 la Primăria din
comuna Cristeşti, judeŃul Iaşi,
cu documente privind proprietăŃile, pentru a fi înregistraŃi corect
în Registrul Agricol.

Î

Secretarul comunei, Ovidiu
Butnariu

BULETIN INFORMATIV AL
CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI CRISTEŞTI
www.primariacomuneicristesti.ro

"AJUTOARE DIN PARTEA
UNIUNII EUROPENE 2012"
acordate de
GUVERNUL ROMÂNIEI prin Consiliul JudeŃean Iaşi

A

jutoarele
pentru
pensionari, beneficiari ai Legii
416/2001, persoane cu
handicap, şomeri din comuna Cristeşti se distribuie după următorul program:
În zilele de luni şi marŃi – pensionari;
În zilele de miercuri şi joi – beneficiarii de ajutor social;
În ziua de vineri – şomeri şi persoane cu handicap.

La mulŃi ani cu fericire,
sănătate şi voie bună!
Vă rog să primiŃi cele mai
frumoase gânduri şi cele mai
calde urări de belşug şi
împlinirea tuturor dorinŃelor.
Vă urez casă plină de bucate,
noroc si prosperitate.

Fiecare persoană primeşte:

ANUNł IMPORTANT

C

onform Legii 166/2012,
aducem la cunoştinŃa
celor interesaŃi că cererea şi declaraŃia pe proprie răspundere, atât pentru dosare
de alocaŃie de susŃinere, cât şi pentru
beneficiarii venitului minim garantat,
vor fi depuse din trei în trei luni, începând cu 01 decembrie 2012.
Dosarul trebuie să mai cuprindă:

3 kg. zahăr, 4 kg. mălai, 6 kg. orez,
1 cutie cu bulion, 2 cutii cu mazăre, 2
cutii cu roşii în bulion, 0,800 kg. macaroane, 0,500 kg. biscuiŃi, 1kg. de fasole.

Cupoane de alocaŃie.
Asistent social, Toma Daniela

Constantin Bolohan,
Primarul comunei Cristeşti

n prima zi a Crăciunului,
la Sala Polivalentă din
Cristeşti, se organizează
„BALUL GOSPODARIPersoana
desemnată,
prin
LOR”
cu sprijinul Primăriei codispoziŃia Primarului, pentru distribuirea produselor, este domnul Antonia munei Cristeşti.
Precizare: Uleiul – 6 litri/pers şi
făina de grâu – 14 kg./pers. se vor distribui ulterior.

Mihai.

AdeverinŃă de elev;
AdeverinŃă de salariat, după caz;

Crăciun fericit !

TAXE ŞI IMPOZITE
LOCALE PENTRU ANUL 2013
Detalii în paginile următoare.

Î

Organizatori: Gurzun C.
Cristian, Mihalcea Dragoş şi
membrii
Jocului
tradiŃional
„URŞII”, care vă urează:
Sărbători fericite !

ŞedinŃa ordinară a Consiliului Local al comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi va avea
loc joi 20 decembrie 2012, ora 13,00
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TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE PENTRU ANUL 2013
teren cu apă neamenajat – 7 lei/ha;
de intrare a clădirii în patrimoniu,
înregistrată
în
contabilitatea
taxă pentru drumuri – 35 lei/ha;
Impozitul pentru imobile – clădiri
proprietate a persoanelor fizice va fi de proprietarului clădirii.
taxă pentru căi ferate normale – 70
0,1% din valoarea impozabilă a
Art. 5
lei/ha.
imobilului. Valoarea impozabilă se
Pentru clădirile proprietate publică
Art. 7
calculează prin înmulŃirea suprafeŃei sau privată a statului sau a unităŃilor
construite a clădirii, desfăşurată, în metri administrativ – teritoriale, concesionate,
Impozitul pentru mijloacele de
pătraŃi, astfel :
închiriate, date în administrare ori în transport se calculează în funcŃie de
Clădiri cu pereŃi din beton armat sau folosinŃă, după caz, persoanelor juridice, capacitatea cilindrică a motorului, pentru
cu pereŃi din cărămidă – 552 lei/mp;
se stabileşte taxa pe clădiri, care fiecare 200 cmc sau fracŃiune până la
sarcina
fiscală
a 200 cmc, astfel :
Clădiri cu pereŃi din lemn sau reprezintă
concesionarilor, locatarilor, titularilor
motorete, scutere, motociclete şi
cărămidă nearsă – 158 lei/mp;
dreptului de administrare sau de autoturisme cu capacitate până la 1600
Anexe gospodăreşti din beton, folosinŃă, după caz, în condiŃii similare
cmc – 9 lei/grupă de 200 cmc;
cărămidă arsă sau piatră – 142 lei/mp;
impozitului pe clădiri.
autoturisme cu capacitate între 1601
Anexe gospodăreşti din lemn sau
Art. 6
– 2000 cmc – 20 lei/grupă de 200cmc;
cărămidă nearsă – 63 lei/mp.
Impozitul
pentru
terenurile
autoturisme cu capacitate între 2001
Valoarea impozabilă se reduce cu intravilane cu destinaŃie curŃi construcŃii
– 2600 cmc – 72 lei/grupă de 200 cmc;
20% pentru clădiri construite înainte de se stabileşte în funcŃie de rangul
autoturisme cu capacitate între 2601
1962 şi cu 10% pentru cele care au o localităŃii şi zonare, după cum urmează :
–
3000
cmc– 144 lei/grupă de 200 cmc;
vechime între 30 şi 50 de ani.
Satul Cristeşti – zona A, rang IV –
autoturisme cu capacitate peste
Valoarea impozabilă a clădirii se 884 lei/ha (0,0884 lei/mp);
3001
cmc – 290 lei/grupă de 200 cmc;
ajustează cu coeficienŃi Ńinând cont de
Satul
HomiŃa
–
zona
B,
rang
IV
–
zonele şi rangul localităŃilor din comuna
autobuze, autocare, microbuze – 26
708 lei/ha (0,0708 lei/mp).
Cristeşti:
lei/grupă de 200 cmc;
Pentru terenurile intravilane fără
sat Cristeşti – zona A, rang IV, coef.
alte autovehicule cu masă totală
construcŃii impozitul este calculat astfel :
de corecŃie 1,10;
autorizată de până la 12 tone inclusiv –
teren arabil – 28 lei/ha;
33 lei/grupă de 200 cmc;
b) sat HomiŃa – zona B, rang IV,
coef. de corecŃie 1,05.
păşune – 21 lei/ha;
tractoare înmatriculate – 20 lei/grupă
de
200
cmc.
Se măreşte cu 5% valoarea
fâneaŃă – 21 lei/ha;
impozabilă pentru clădirile utilizate ca
Pentru remorci auto tractabile :
vie pe rod – 46 lei/ha;
locuinŃă a căror suprafaŃă depăşeşte
până la 1 tonă –10 lei;
livadă – 53 lei/ha;
150 mp.
până la 3 tone – 33 lei;
pădure – 29 lei/ha;
Art. 2
Art. 1

Persoanele fizice care deŃin mai
multe imobile vor plăti impozit majorat cu
15% pentru primul imobil în afara celui
de domiciliu, cu 50% pentru al doilea, cu
75% pentru al treilea şi cu 100%
pentru cea de-a patra clădire şi
următoarele. Nu intră sub incidenŃa
acestei prevederi persoanele fizice care
deŃin în proprietate mai multe clădiri
dobândite prin succesiune legală.
Art. 3

până la 5 tone – 48 lei;

teren cu luciu de apă – 17 lei/ha.

peste 5 tone – 61 lei.
Pentru
terenurile
extravilane
impozitul se stabileşte prin înmulŃirea
Art 8
suprafeŃei terenului, exprimată în
Taxe de înmatriculare pentru
hectare, cu suma corespunzătoare zonei
autovehicule şi remorci :
A, după cum urmează :
taxă înmatriculare temporară – 9 lei;
teren cu construcŃii – 32 lei/ha;
până la 750 kg inclusiv – 32 lei;

arabil – 50 lei/ha;
păşune – 28 lei/ha;

fâneaŃă – 28 lei/ha;
Impozitul pe clădiri se plăteşte în
vie pe rod – 55 lei/ha;
două tranşe egale : până la 31 martie şi
livadă pe rod – 55 lei/ha;
30 septembrie, inclusiv. Pentru plata
anticipată până la 31 martie se aplică
pădure şi alte terenuri cu vegetaŃie
o reducere de 10%, cu condiŃia achitării forestieră- 19 lei/ha;
integrale a impozitului.
pădure cu vârstă până la 20 de ani
Art. 4
şi pădure cu rol de protecŃie – scutit de
Pentru persoanele juridice cota de plată;
impunere este de 1,15% din valoarea
teren cu amenajări piscicole – 34 lei/
de inventar a clădirii, egală cu valoarea ha;

de la 750 kg la 3500 kg inclusiv – 52
lei;
mai mari de 3500 kg – 125 lei.
Art. 9
Termenele şi modalităŃile de plată
ale impozitelor şi taxelor prevăzute la
articolele 7 şi 8 sunt cele prevăzute strict
în aplicarea art. 265 din Codul fiscal, cu
toate modificările ulterioare.
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ŞEDINłA CONSILIULUI LOCAL 25.10.2012

HOTĂRÂREA Nr. 78
Cu 12 voturi pentru, s-a desemnat
preşedinte de şedinŃă pentru şedinŃele
Consiliului Local al comunei Cristeşti,
pentru perioada decembrie 2012 –
februarie 2013, domnul consilier local
Gurzun Constantin.

Consilieri prezenŃi: Buciumanu Ioan, Buciumanu Vasile, Chiperi
Dumitru, Doroftei Gheorghe, Gurzun Constantin, Hărmănescu MariaDaniela, Istrate DănuŃ-Ioan, Istrate Vasile-Sorin, Oneaga Cătălin, Pintili
Vlad-Mihai, Rusu Ioan, Spiridonică Adriana.
Preşedinte de şedinŃă : Hărmănescu Maria-Daniela

HOTĂRÂREA Nr. 72
TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE PENTRU ANUL 2013
Art. 10
În activitatea de urbanism :

taxă prelungire autorizaŃiei de
construire/desfiinŃare – 30% din
cuantumul autorizaŃiei iniŃiale;

taxa pentru eliberare autorizaŃiei
taxă eliberare plan de încadrare
de construire – 0,5% din valoarea
în
zonă,
scara 1/5000 – 22 lei;
stabilită în devizul general;
eliberare plan de situaŃie, scara
taxa pentru lucrări de organizare
1/500,
1/1000, - 22 lei;
de şantier – 3% din valoarea
autorizată a lucrărilor de organizare
taxă
pentru
eliberarea
autorizaŃiei de construire pentru
de şantier;
taxă constatare auto-demolare chioşcuri, tonete, cabine – 8 lei;
taxă pentru desfiinŃarea totală
sau
parŃială construcŃii – 0,1% din
taxă constatare auto-demolare
valoarea
impozabilă a clădirii;
anexă gospodărească – 19 lei;
taxă eliberare autorizaŃii privind
taxă constatare auto-demolare
lucrări
de racord şi branşamente –
alte clădiri – 48 lei;
12 lei pentru fiecare racord şi
taxă recepŃie la terminarea branşament;
lucrărilor de construire locuinŃă – 61
Art. 11
lei;
taxa pentru autorizarea activităŃii
taxă recepŃie la terminarea
economice
– 14 lei pentru fiecare
lucrărilor de construire anexă
punct
de
lucru.
gospodărească – 36 lei;
locuinŃă – 31 lei;

Taxă
pentru
înregistrarea
taxă recepŃie la terminarea
cererilor
de
autorizare
a
societăŃilor
lucrărilor de construire alte clădiri –
comerciale,
asociaŃii
familiale
şi
61 lei;
persoanelor fizice autorizate sau
taxă recepŃie finală a lucrărilor pentru excluderea unui asociat – 43
de construire locuinŃă – 61 lei;
lei.
taxă recepŃie finală a lucrărilor
Taxa
pentru
eliberarea
de construire anexă gospodărească certificatului de producător – 66 lei,
– 24 lei;
viza trimestrială – 6 lei.
taxă recepŃie finală a lucrărilor
Taxă pentru eliberarea copiilor
de construire alte construcŃii – 73 heliografice de pe planuri cadastrale
lei;
– 22 lei pentru fiecare metru pătrat
sau fracŃiune de metru pătrat.
taxă formular cerere – 11 lei;
Taxă pentru afişaj şi reclamă la
taxă eliberare certificat de
locul
în
care
persoana
îşi
urbanism – 11 lei pentru suprafaŃa
de până la 500 mp inclusiv; 11 lei + desfăşoară activitatea economică –
0,05 lei/mp pentru ce depăşeşte 31 lei/mp.
500 mp;
Taxa pentru panouri – structuri
de
afişaj şi alte afişaje pentru
taxă prelungire certificat de
reclamă
şi publicitate – 22 lei/mp.
urbanism – 11 lei;

Cu 11 voturi pentru, s-a aprobat
rectificarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Cristeşti,
judeŃul Iaşi.

HOTĂRÂREA Nr. 73
Cu 7 voturi pentru, o abŃinere
(Pintili Vlad-Mihai) şi 4 voturi contra
(Chiperi
Dumitru,
Spiridonică
Adriana, Rusu Ioan, Doroftei
Gheorghe), s-a aprobat modificarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi, care
prevede diminuarea sumelor pentru
plata unor drepturi câştigate de
cadrele didactice prin hotarâri
judecătoreşti. Sumele au fost
retrase
prin
dispoziŃie
a
Inspectoratului Şcolatr JudeŃean
Iaşi.

HOTĂRÂREA Nr. 74
Cu 12 voturi pentru, s-au
aprobat taxele şi impozitele locale
pentru anul 2013.

HOTĂRÂREA Nr. 75
Cu 12 voturi pentru, s-a aprobat
scutirea/reducerea de la plata
taxelor şi impozitelor locale pentru
câteva persoane fizice.

HOTĂRÂREA Nr. 76
S-a aprobat, cu 12 voturi
pentru, alocarea sumei de 15.000
de lei din bugetul aprobat al
comunei, de la capitolul cheltuieli
materiale,
pentru
contractarea
serviciilor
de
deszăpezire
şi
întreŃinere a drumurilor comunale şi
săteşti în sezonul de iarnă 2012 –
2013.

HOTĂRÂREA Nr. 77
S-a aprobat, cu 12 voturi
pentru, Planul de ocupare a
funcŃiilor publice din cadrul
Primăriei comunei Cristeşti pentru
anul 2013.

