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DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr din
Avizat,
PRIMAR
Laurenţiu-Dan LEOREANU

EXPUNERE DE MOTIVE
privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016
Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015– Codul fiscal, vă propunem
spre analiză şi aprobare nivelul impozitelor şi taxelor locale aplicabile începând cu 01
ianuarie 2016. Prezenta hotărâre abrogă H.C.L. 169/19.12.2014 si modifica
corespunzator hotaririle cu privire la alte taxe locale.
 Pentru stabilirea lor s-a ţinut cont de prevederile Legii 227/2015 Codul Fiscal
si Legii 207/2015 Codul de Procedura Fiscala.
Pentru anul 2016 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri,
impozitului pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport propunem ca nivelul
bonificaţiei să fie de 10%.
În aceste condiţii, propunem spre analiză şi aprobare următoarele impozite şi
taxe locale ce se vor aplica începând cu 01 ianuarie 2016.
TABLOUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE
PENTRU ANUL 2016
1.a. Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice pentru cladirile rezidentiale.
Pentru anul 2016 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri nivelul
bonificaţiei este de 10%.
Pentru anul 2016 propunem valorile din Legii 227/2015 Codul Fiscal după
cum reiese şi din tabelul privind valorile impozabile pentru cladirile rezidentiale si
cladirile anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice.
Coeficienţii de corecţie pozitivă aferent rangului II pe care îl are municipiul
Roman sunt prevăzuţi în tabelul următor:

Zona A
2,40

Zona B
2,30

Zona C
2,20

Zona D
2,10

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor
fizice rezidentiale

Nr.
crt.

Tipul clădirii

0

1
Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
A.
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădiri cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
B.
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
Clădire anexă cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
C.
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădiri anexă cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
D.
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
În cazul contribuabilului care deţine la
acceaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
E. la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
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Nivelurile pentru Nivelurile pentru
anul 2015
anul 2016
Valoarea
Valoarea
impozabilă lei / impozabilă lei /
mp
mp
Cu
Cu
instalaţii
instalaţii
Fără
Fără
de apă,
de apă,
instalaţii
instalaţii
canaliza
canaliza
de apă,
de apă,
re,
re,
canaliza
canaliza
electrice
electrice
re,
re,
,
,
electrice
electrice
încălzire
încălzire
sau
sau
[condiţii
[condiţii
încălzire
încălzire
cumulati
cumulati
ve]
ve]
2
3
4
5
935

555

1.000

600

254

159

300

200

159

143

200

175

95

63

125

75

75% din suma
care
s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care
s-ar aplica
clădirii

În cazul contribuabilului care deţine la
50% din suma
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
care
F. la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte
s-ar aplica
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
clădirii
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma
care
s-ar aplica
clădirii

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aflate in proprietatea
persoanelor fizice , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote
cuprinse intre 0.08% - 0,2 % la valoarea impozabila a cladirii.
Propunem cota de 0,1 % ca si in anul 2015.
În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8
apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10%.
Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia,
după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100
de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
1.b. Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice pentru cladirile
nerezidentiale.
1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra
valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
Propunem cota de 1,00 %
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin.
(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform pct.1.a
1c. Impozitul pe clădirile rezidentiale datorat de persoanele juridice
Pentru anul 2016 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri nivelul
bonificaţiei este de 10%.
Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
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Propunem cota de 0,1 % .
1.d Impozitul pe clădirile nerezidentiale datorat de persoanele juridice
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între
0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
In anul 2015 cota a fost de 1,5 % si propunem pentru anul 2016 cota de 1,3% .
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Taxa pe cladiri se plateste lunar, pina pe data de 25 a lunii urmatoare fiecarei
luni din perioada de valabilitate a contractului.
Impozitul pe cladiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
În anul 2016 zonele de impozitare sunt stabilite atât pentru persoanele fizice,
cât şi pentru cele juridice, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 172/19.12.2014
Conform art. 266 alin. (5 ) si (6) din Legea 207/2015 Codul de procedura
fiscala,, creanţele fiscale ale persoanelor fizice şi juridice restante în sold la 31
decembrie a anului, mai mici de 40 lei se anulează. Autorităţile deliberative pot
stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate. Propunem ca la închiderea
anului 2015 să fie stinse creanţele fiscale mai mici de 10 lei.
1.e) Conform art.456 alin 2 din Legea227/2015 Codul Fiscal propunem scutirea
impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale;
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru
care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public;
g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea
cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări
publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii,
scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani,
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării
unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în
domeniul ajutorului de stat;
m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată
realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic,
astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de
societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de
stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de
stat;
r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
1.f) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform lit.1.e se
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.
1.g) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de
cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică
în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
1.h ) Conform art. 489 alin 5 din Legea 227/2015 Codul Fiscal propunem majorarea
impozitul pe clădiri cu 500% pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan.
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2. Impozitul/taxa pe teren
Pentru anul 2016 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren propunem
ca nivelul bonificaţiei sa fie de 10%.
Orice persoană care are în proprietate teren datorează pentru acesta un impozit
anual.
Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul
localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului,
conform încadrării făcute de consiliul local.
În anul 2016 se vor menţine zonele de impozitare stabilite prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 173/19.12.2014
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă
de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel:
Zona
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D

Anul 2015
lei / ha
7553
5269
3335
1763

Prevederi Legea
227/2015
6042 - 15.106
4.215- 10.538
2.668 -6.670
1.410 -3.526

Propuneri Anul 2016
Lei / ha
8.000
5.600
3.500
1.900

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care
depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul
urmator., iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
municipiului Roman, adică 4.
Impozitul este cel stabilit de Legea 227/2015- Codul Fiscal

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Categoria
de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă

Anul 2015
Anul 2016
Lei/ha
Lei/ha
Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona
A
B
C
D
A
B
C
D
28
21
19
15
28
21
19
15
21
19
15
13
21
19
15
13
21
19
15
13
21
19
15
13
46
35
28
19
46
35
28
19
53
46
35
28
53
46
35
28
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6.
7.
8.
9.

Pădure sau alt
teren cu
vegetaţie
Teren cu ape
Drumuri şi căi
ferate
Neproductiv

28

21

19

15

28

21

19

15

15

13

8

X

15

13

8

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare
impozitului pe teren.
Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare din tabelul
urmator stabilita coonform Legii 227/2015 Codul Fiscal înmulţită cu coeficientii de
corecţie corespunzători rangului orasului Roman.
Anul 2015
Lei/ha
Nr.
Categoria
Prevederi Propu
crt.
de folosinţă
Zona Zona Zona Zona
Legea
nere
A
B
C
D
227/2015 2016
1. Teren cu construcţii
31
28
26
22
22-31
31
2. Arabil
50
48
45
42
42-50
50
3. Păşune
28
26
22
20
20-28
28
4. Fâneaţă
28
26
22
20
20-28
28
Vie pe rod alta decât
5. cea prevăzută la nr.
55
53
50
48
48-55
55
crt. 5.1.
Vie până la intrarea pe
5.1.
X
X
X
X
X
X
rod
Livadă pe rod, alta
6. decât cea prevăzută la 56
53
50
48
48-56
56
nr. crt. 6.1.
Livadă până la intrarea
6.1.
x
x
x
x
x
x
pe rod
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu
7.
16
14
12
8
6-16
16
excepţia celui prevăzut
la nr. crt. 7.1.
7.1. Pădure în vârstă de
x
x
x
X
x
x
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până la 20 de ani şi
pădure cu rol de
protecţie
Teren cu apă, altul
8 decât cel cu amenajări
6
5
2
1
1-6
piscicole
Teren cu amenajări
8.1.
34
31
28
26
26- 34
piscicole
8. Drumuri şi căi ferate
x
x
x
X
x
9. Teren neproductiv
x
x
x
X
x
Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la
martie şi 30 septembrie inclusiv.

5 6
3
34
1
x X
x X
datele de 31

2.1 Conform art 464 alin.2 din Legea 227/2015 Codul Fiscal, propunem scutirea
impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
a )terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;
f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării
unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în
domeniul ajutorului de stat;
l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul
Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de
utilizare;
p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi
protejate;
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r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a
efectuării cercetărilor
2.2 Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. 2.1 se
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.
2.3 Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de
cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică
în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
2.4 Conform art 489 alin 4 din Legea 227/2015 Codul Fiscal pentru terenul agricol
nelucrat timp de 2 ani consecutiv, propunem majorarea cu 500%, a impozitul pe
teren începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.
2.5 Conform art 489 alin 5 din Legea 227/2015 Codul Fiscal, propunem majorarea
impozitul pe teren cu 500% pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilan
3. Impozitul pe mijloacele de transport
Pentru anul 2016 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de
transport nivelul propunem ca nivelul bonificaţiei sa fie de 10%.
Propunem ca pentru anul 2016 impozitul să se menţină la nivelul Legii
227/2015 Codul Fiscal
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea
cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din
aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Anul 2015
Anul 2016
Suma în lei
Valoarea taxei
pentru fiecare
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică
3
Lei/200 cm
grupă de 200 cm3
sau fracţiune sau fracţiune din
aceasta
3
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm sau
fracţiune din aceasta
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
8
8
3
până la 1600 cm inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu
9
capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
18
18
între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
72
72
între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
144
144
între 2601cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
290
290
peste 3001 cm3
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6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu
masa totală maximă autorizată de până la 12
tone inclusiv
8. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrica (
Lei/200cm3)
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică < 4.800 cm 3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică > 4.800 cm 3
2. Vehicule fara capacitate cilindrică
evidenţiată

24

24

30

30

18

18

4

4

6

6

150 lei/an

150 lei/an

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum
50%, conform hotărârii consiliului local. Propunem reducerea cu 50% a impozitului
datorat.
În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste
12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din
tabelul următor, conform Legii 227/2015 Codul Fiscal.

Numărul axelor si
greutatea bruta
incarcata maxima
admisa

Anul 2015* – lei –
Anul 2016– lei –
Impozitul în
Impozitul în
lei, pentru
lei, pentru
vehicule
vehicule
angajate
Impozit (in
angajate în
exclusiv în
lei/an)
operaţiunile de
operaţiunile de
transport intern
transport
şi internaţional
intern
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Vechic
Vechic
ule cu
ule cu
sistem
sistem
de Vehicu de Vehicu
suspen le cu suspen le cu
sie
alt
sie
alt
pneum sistem pneum sistem
atică
de
atică
de
sau un suspen sau un suspen
echival sie echival sie
ent
ent
recuno
recuno
scut
scut
I. Vehicule cu două axe
1. Masa de cel putin 12
tone, dar mai mica de
13 tone
2. Masa de cel puţin
13 tone, dar mai mica
de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mica de
15 tone
4. Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mica de
18 tone
5. Masa de cel puţin de
18 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mica de
17 tone
2. Masa de cel puţin 17
tone, dar mai mica de
19 tone
3. Masa de cel puţin
19 tone, dar mai mica
de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21
tone, dar mai mica de
23 tone
5. Masa de cel puţin
23 tone, dar mai mica
de 25 tone

Ax(e)
motor(
oare)
cu
Alte
sistem sistem
de
e de
suspen suspen
sie
sie
pneum pentru
atica axele
sau motoar
echiva e
lentele
recuno
scute

0

133

0

133

0

133

133

367

133

367

133

367

367

517

367

517

367

517

517

1.169

517

1.169

517

1.169

517

1.169

517

1.169

517

1.169

133

231

133

231

133

231

231

474

231

474

231

474

474

615

474

615

474

615

615

947

615

947

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472
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6. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mica de
26 tone
7. Masa de cel puţin 26
tone
III. Vehicule cu patru
axe
1. Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mica de
25 tone
2. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mica de
27 tone
3. Masa de cel puţin 27
tone, dar mai mica de
29 tone
4. Masa de cel puţin 29
tone, dar mai mica de
31 tone
5. Masa de cel puţin 31
tone, dar mai mica de
32 tone
6. Masa de cel puţin 32
tone

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

615

623

615

623

615

623

623

973

623

973

623

973

973

1.545

973

1.545

973

1.545

1.545 2.291 1.545 2.291 1.545 2.291

1.545 2.291 1.545 2.291 1.545 2.291
1.545 2.291 1.545 2.291 1.545 2.291

În cazul unei combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri
rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de
12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din
tabelul următor): Nu sunt modificari fata de anul 2015
Anul 2015* – lei –
Impozitul în
Impozitul în
lei, pentru
lei, pentru
Numărul axelor şi masa
vehicule
vehicule
totală maximă
angajate
angajate în
autorizată
exclusiv în
operaţiunile de
operaţiunile de
transport intern
transport
şi internaţional
intern
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Anul 2016 – lei –

Vechic
Vechic
ule cu
ule cu
sistem
sistem
de Vehicu de Vehicu
suspen le cu suspen le cu
sie
alt
sie
alt
pneum sistem pneum sistem
atică
de
atică
de
sau un suspen sau un suspen
echival sie echival sie
ent
ent
recuno
recuno
scut
scut
I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12
tone, dar mai mica de
14 tone
2. Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mica de
16 tone
3. Masa de cel puţin 16
tone, dar mai mica de
18 tone
4. Masa de cel puţin 18
tone, dar mai mica de
20 tone
5. Masa de cel puţin 20
tone, dar mai mica de
22 tone
6. Masa de cel puţin 22
tone, dar mai mica de
23 tone
7. Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mica de
25 tone
8. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mica de
28 tone
9. Masa de cel puţin de
28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mica de
25 tone

Ax(e)
motor(
oare)
cu
Alte
sistem sistem
de
e de
suspen suspen
sie
sie
pneum pentru
atica axele
sau motoar
echiva e
lentele
recuno
scute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

60

0

60

60

137

60

137

60

137

137

320

137

320

137

320

320

414

320

414

320

414

414

747

414

747

414

747

747

1.310

747

1.310

747

1.310

747

1.310

747

1.310

747

1.310

128

299

128

299

128

299
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2. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mica de
26 tone
3. Masa de cel puţin 26
tone, dar mai mica de
28 tone
4. Masa de cel puţin 28
tone, dar mai mica de
29 tone
5. Masa de cel puţin 29
tone, dar mai mica de
31 tone
6. Masa de cel puţin 31
tone, dar mai mica de
33 tone
7. Masa de cel puţin 33
tone, dar mai mica de
36 tone
8. Masa de cel puţin
36 tone, dar mai mica
de 38 tone
9. Masa de cel puţin 38
tone
III. Vehicule cu 2+3
axe
1. Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mica de
38 tone
2. Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mica de
40 tone
3. Masa de cel puţin 40
tone
IV. Vehicule cu 3+2
axe
1. Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mica de
38 tone
2. Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mica de
40 tone
3. Masa de cel puţin 40
tone, dar mai mica de
44 tone
4. Masa de cel puţin 44
tone

299

491

299

491

299

491

491

721

491

721

491

721

721

871

721

871

721

871

871

1.429

871

1.429

871

1.429

1.429 1.984 1.429 1.984 1.429 1.984

1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012

1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012
1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012

1.579 2.197 1.579 2.197 1.579 2.197

2.197 2.986 2.197 2.986 2.197 2.986
2.197 2.986 2.197 2.986 2.197 2.986

1.395 1.937 1.395 1.937 1.395 1.937

1.937 2.679 1.937 2.679 1.937 2.679

2.679 3.963 2.679 3.963 2.679 3.963
2.679 3.963 2.679 3.963 2.679 3.963
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V. Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mica de
38 tone
2. Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mica de
40 tone
3. Masa de cel puţin 40
tone, dar mai mica de
44 tone
4. Masa de cel puţin 44
tone

794

960

794

960

794

960

960

1.434

960

1.434

960

1.434

1.434 2.283 1.434 2.283 1.434 2.283
1.434 2.283 1.434 2.283 1.434 2.283

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma
corespunzătoare din tabelul următor conform, Legii 227/2015 Codul Fiscal. Nu sunt
modificari fata de anul 2015
Numărul totală maximă autorizată
a. Până la o tonă inclusiv
b. Între 1 şi 3 tone inclusiv
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Anul 2015- lei 9
34
52
64

Anul 2016
- lei 9
34
52
64

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor, conform , Legii 227/2015 Codul
Fiscal:
Anul 2015
- lei -

Anul 2016- lei -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru
21
21
pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
56
3. Bărci cu motor
210
210
4. Nave de sport şi agrement
1119
1119
5. Scutere de apă
210
210
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor propunem ca nivelul
taxelor să fie stabilit conform Legii 227/2015 Codul Fiscal.
Nr.c
Denumirea taxei
Anul 2015
Anul 2016
rt.
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1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism.
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism:
a. Până la 150 mp inclusiv
b. Între 151 - 250 mp inclusiv
c. Între 251 - 500 mp inclusiv
d. Între 501 - 750 mp inclusiv
e. Între 751 - 1.000 mp inclusiv
f. Peste 1.000 mp

2.

3.
4.

5.

6.

6 lei
6 lei
7 lei
7 lei
9 lei
9 lei
12 lei
12 lei
14 lei
14 lei
14 + 0,01
14 + 0,01
lei/mp pentru lei/mp pentru
fiecare mp ce fiecare mp ce
depăşeşte
depăşeşte
1.000 mp
1.000 mp
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
0,5% din
0,5% din
construire pentru o clădire rezidentiala sau cladire
valoarea
valoarea
anexa
autorizată a autorizată a
lucrărilor de lucrărilor de
construcţii. construcţii.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
8 lei / mp
15/mp
excavări
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajarea
15 lei
15 lei
teritoriului, de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
1% din
1% din
pentru alte construcţii decât cele menţionate la pct
valoarea
valoarea
2.
autorizată a autorizată a
lucrărilor de lucrărilor de
construcţie, construcţie,
inclusiv
inclusiv
instalaţiile
instalaţiile
aferente.
aferente.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,
0,1% din
totală sau parţială, a unei construcţii
valoarea
impozabilă
stabilită
0,1% din
pentru
valoarea
determinarea
impozabilă a
impozitului
construcţiei
pe clădiri,
aferentă părţii
desfiinţate.
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7. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism 30% din
30% din
sau a unei autorizaţii de construire
cuantumul
cuantumul
taxei pentru taxei pentru
eliberarea
eliberarea
certificatului certificatului
sau a
sau a
autorizaţiei autorizaţiei
iniţiale
iniţiale
8. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
13 lei / racord 13 lei / racord
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
9. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru
3% din
lucrarile de organizare de santier
valoarea
autorizata a
lucrarilor de
organizare de
santier
10. Taxa pentru eliberarea certificatului de
9 lei
9 lei
nomenclatură stradală şi adresă
11. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare
2% din
de tabere de corturi, casute sau rulote ori
valoarea
campinguri
autorizata a
lucrarilor de
constructie.
12. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri,
8 lei/mp de
containere ,tonete,cabine,spatii de expunere.corpuri
suprafata
si panouri de afisaj,firme si reclame situate pe caile
ocupata de
si in spatiile publice
constructie
Conform art 476/ alin 2 din Legea 227/2015 Codul Fiscal propunem scutirea taxei
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste
lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor
istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism
întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană
coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfasurarea unor
activitati
Nr.
Denumirea taxei
Anul 2015
Anul 2016
crt.
1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare
20 lei
20 lei
(sanitare)
2. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 32 lei pentru
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, fiecare mp
32 lei
deţinute de consiliile locale
sau fracţiune
de mp
3. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv eliberarea carnetului de comercializare a
80 lei
80 lei
produselor din sectorul agricol
4. Taxa pentru eliberarea, vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică
a. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafata
500 lei
de pina la 100 mp inclusiv
b. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafata
1.000 lei
cuprinsa intre 100 mp si 300 mp inclusiv
c. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafata
2.000 lei
cuprinsa intre 300 mp si 500 mp inclusiv
d. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafata
4.000 lei
mai mare de 500 mp i
e, Bar , cod CAEN 5630, pentru o suprafata de
400 lei
pina la 100 mp inclusiv
f. , Bar , cod CAEN 5630, pentru o suprafata
500 lei
cuprinsa intre 100 si 300 mp inclusiv
g. , Bar , cod CAEN 5630, pentru o suprafata
600 Lei
cuprinsa intre 300 si 500 mp inclusiv
h. Bar , cod CAEN 5630, pentru o suprafata de
4.000lei
peste 500 mp
I Alte activitati recreative si distractive ,cod
CAEN 932 pentru o suprafata de pina la 500 mp
200 lei
inclusiv
j. Alte activitati recreative si distractive ,cod
4.000 lei
CAEN 932 pentru o suprafata mai mare de 500 mp
6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Nr.
crt.

Denumirea taxei

Anul 2015
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Anul 2016

1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

3% din
3% din
valoarea
valoarea
contractului, contractului,
exclusiv
exclusiv
TVA
TVA

2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
a. în cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitatea economică

32 lei pentru 32 lei pentru
fiecare mp
fiecare mp
sau fracţiune sau fracţiune
de mp
de mp
b. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 23 lei pentru 23 lei pentru
afişaj pentru reclamă şi publicitate
fiecare mp
fiecare mp
sau fracţiune sau fracţiune
de mp
de mp
Pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclamă şi publicitate se va
depune declaraţie de impunere până la 31 ianuarie 2016 sau în maxim 10 zile de la
data contractului pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contractelor din
cursul anului 2016 .
Pentru stabilirea taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate, contribuabilii
au obligatia depunerii unei declaratii de impunere, in termen 30 de zile de la data
amplasarii sau a modificarii suprafetei de afisaj.
7. Impozitul pe spectacole

Pentru anul 2016 impozitul pe spectacole se calculeaza astfel:
1) Prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi
a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru,
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă
sau internaţională; Propunem cota de 2%
b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit.
a). Propunem cota de 5%.
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde
sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform
contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a
abonamentelor.
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LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru*1)
_____________________________________________________
_________________________
|
Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
|
|_________________________________________________________________________
_____|
|Nr. |
Extras din norma juridică
|
- lei|
|crt.|
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| CAPITOLUL I
|
| Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele
|
| eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,
|
| Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii
|
| publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii
publice |
|_________________________________________________________________________
_____|
| 1.| Eliberarea de către organele administraţiei
|
2
|
|
| publice centrale şi locale, de alte autorităţi
|
|
|
| publice, precum şi de instituţii de stat, care, |
|
|
| în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să|
|
|
| certifice anumite situaţii de fapt, a
|
|
|
| certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor|
|
|
| înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
|
|
|
| situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se |
|
|
| plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai|
|
|
| mare
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 2.| Eliberarea certificatului de producător
| Punct abrogat
prin
|
|
|
| art. 80 lit. j)
din |
|
|
| Ordonanţa
Guvernului |
|
|
| nr. 36/2002
privind |
|
|
| impozitele şi
taxele |
|
|
| locale
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 3.| Eliberarea certificatelor de proprietate asupra |
x
|
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|
| animalelor, pe cap de animal:
|
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| - pentru animale sub 2 ani
|
2
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| - pentru animale peste 2 ani
|
2
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 4.| Certificarea (transcrierea) transmisiunii
|
x
|
|
| proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal,|
|
|
| în bilete de proprietate:
|
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| - pentru animale sub 2 ani
|
2
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| - pentru animale peste 2 ani
|
5
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 5.| Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
| Punct abrogat
prin
|
|
|
| art. 1 pct. 144
din |
|
|
| Legea nr.
174/2004
|
|
|
| pentru aprobarea
|
|
|
| Ordonanţei
Guvernului|
|
|
| nr. 92/2003
privind |
|
|
| Codul de
procedură
|
|
|
| fiscală
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 6.| Eliberarea, la cerere, a certificatelor
|
2
|
|
| medico-legale şi a altor certificate medicale
|
|
|
| folosite în justiţie
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 7.| Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier|
2
|
|
| judiciar
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 8.| Înregistrarea, la cerere, în actele de stare
|
15
|
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|
| civilă a schimbării numelui şi sexului
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 9.| Înregistrarea, la cerere, în actele de stare
|
2
|
|
| civilă a desfacerii căsătoriei
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 10.| Transcrierea, la cerere, în registrele de stare |
2
|
|
| civilă române a actelor de stare civilă întocmite|
|
|
| de autorităţile străine
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 11.| Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la
|
2
|
|
| cerere, a actelor de stare civilă
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 12.| Eliberarea altor certificate de stare civilă în |
2
|
|
| locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
|
|
|
| deteriorate
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| CAPITOLUL II
|
| Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi
înscrierea |
| menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de
vânătoare |
| şi de pescuit
|
|_________________________________________________________________________
_____|
| 1.| Acte de identitate:
|
x
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| a) eliberarea sau preschimbarea actelor de
|
5
|
|
| identitate pentru cetăţenii români, eliberarea
|
|
|
| sau prelungirea valabilităţii actelor de
|
|
|
| identitate pentru cetăţenii străini şi pentru
|
|
|
| persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea |
|
|
| menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau |
|
|
| a reşedinţei cetăţenilor români
|
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea
| Abrogat prin
|
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|
| domiciliului sau a reşedinţei
| Ordonanţa de
urgenţă |
|
|
| a Guvernului
|
|
|
| nr. 70/2009
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| c) viza anuală a carnetelor de identitate ale
|
6
|
|
| cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără
|
|
|
| cetăţenie
|
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete | Abrogat prin
|
|
| de identitate şi legitimaţii provizorii în locul | Ordonanţa de
urgenţă |
|
| celor pierdute, furate sau deteriorate
| a Guvernului
|
|
|
| nr. 70/2009
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 2.| Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi
| Abrogat prin
|
|
| juridice privind furnizarea unor date din
| Ordonanţa de
urgenţă |
|
| Registrul permanent de evidenţă a populaţiei
| a Guvernului
|
|
|
| nr. 70/2009
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 3.| Eliberarea sau viza anuală a permiselor de
|
3
|
|
| vânătoare
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 4.| Eliberarea sau viza anuală a permiselor de
|
2
|
|
| pescuit
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| CAPITOLUL III
|
| Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea
obţinerii
|
| permiselor de conducere
|
|_________________________________________________________________________
_____|
| 1.| Taxe pentru examinarea candidaţilor care au
|
x
|
|
| absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:|
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| a) obţinerea permisului de conducere pentru
|
6
|
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|
| autovehicule din categoriile şi subcategoriile
|
|
|
| A, A1, B, B1 şi B+E
|
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| b) obţinerea permisului de conducere valabil
| Abrogat prin
|
|
| pentru autovehicule din categoria A
| Ordonanţa de
urgenţă |
|
|
| a Guvernului
|
|
|
| nr. 70/2009
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| c) obţinerea permisului de conducere valabil
| Abrogat prin
|
|
| pentru autovehicule aparţinând uneia dintre
| Ordonanţa de
urgenţă |
|
| categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
| a Guvernului
|
|
|
| nr. 70/2009
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| d) obţinerea permisului de conducere pentru
|
28
|
|
| autovehicule din categoriile şi subcategoriile
|
|
|
| C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv |
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| e) obţinerea permisului de conducere valabil
| Abrogat prin
|
|
| pentru autovehicule aparţinând uneia dintre
| Ordonanţa de
urgenţă |
|
| categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, | a Guvernului
|
|
| Tb, Tv
| nr. 70/2009
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| f) obţinerea permisului de conducere valabil
| Abrogat prin
|
|
| pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E
| Ordonanţa de
urgenţă |
|
|
| a Guvernului
|
|
|
| nr. 70/2009
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 2.| Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a
|
84
|
|
| fost anulat permisul de conducere, pentru
|
|
|
| categoriile cuprinse în permisul anulat, precum |
|
|
| şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori |
|
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|
| la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii |
|
|
| a permisului de conducere, precum şi pentru
|
|
|
| persoanele care nu au absolvit o şcoală de
|
|
|
| conducători de autovehicule, cu excepţia celor
|
|
|
| pentru categoriile B, B1, B+E
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 3.| Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a
| Abrogat prin
|
|
| fost anulat permisul de conducere, pentru
| Ordonanţa de
urgenţă |
|
| categoriile cuprinse în permisul anulat
| a Guvernului
|
|
|
| nr. 70/2009
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 4.| Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost | Abrogat prin
|
|
| respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea
| Ordonanţa de
urgenţă |
|
| aceleiaşi categorii a permisului de conducere
| a Guvernului
|
|
|
| nr. 70/2009
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| CAPITOLUL IV
|
| Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare
provizorie |
| de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
|
|_________________________________________________________________________
_____|
| 1.| Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a |
x
|
|
| autovehiculelor şi remorcilor:
|
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă |
60
|
|
| autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
|
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă | Abrogat prin
|
|
| autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg
| Ordonanţa de
urgenţă |
|
| inclusiv
| a Guvernului
|
|
|
| nr. 70/2009
|
|
|__________________________________________________|______________________
|
|
| c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă |
145
|
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|
| autorizată mai mare de 3.500 kg
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 2.| Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei
|
9
|
|
| autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
|
|
|
| permanent sau temporar
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| 3.| Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a |
414
|
|
| autovehiculelor şi remorcilor
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| CAPITOLUL IV^1
|
| Taxă pentru furnizare date
|
|_________________________________________________________________________
_____|
| 1.| Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi
|
5
|
|
| juridice privind furnizarea unor date din
|
|
|
| Registrul naţional de evidenţă a persoanelor,
|
|
|
| precum şi din Registrul naţional de evidenţă a
|
|
|
| permiselor de conducere şi certificatelor de
|
|
|
| înmatriculare şi din registrele judeţene şi al
|
|
|
| municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor |
|
|
| de conducere şi certificatelor de înmatriculare |
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
| CAPITOLUL V
|
| Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite|
| în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările
şi |
| completările ulterioare
|
|_________________________________________________________________________
_____|
| 1.| Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate |
15
|
|
| asupra terenurilor dobândite în baza
|
|
|
| Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, |
|
|
| cu modificările şi completările ulterioare, cu
|
|
|
| excepţia celor pentru terenurile agricole şi
|
|
|
| forestiere*3)
|
|
|____|__________________________________________________|_________________
_____|
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*3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004
privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate
asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr.
34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea
şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
se fac gratuit.

9. Sancţiuni
1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin.
(2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c),
alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit.
c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7),
alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi
(10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11),
art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei
la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi
persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT INSTITUITE
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, INCLUSIV HOTĂRÂRILE CONSILIULUI
LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN PRIN CARE S-AU INSTITUIT /
STABILIT IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI
ANTERIORI ANULUI FISCAL CURENT
 Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 O.G. 92/2003 Codul de Procedura Fiscala , cu modificările şi completările
ulterioare
 Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
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Legea 207/2015 Codul de Procedura Fiscala
H.C.L. al Municipiului Roman nr. 81 / 2011.
H.C.L. al Municipiului Roman nr 142 / 2011
H.C.L. al Municipiului Roman nr 137/27.11.2012 si H.C.L. 1/09.01.2013
H.C.L. al Municipiului Roman nr 173 / 18.12.2013
H.C.L. al Municipiului Roman nr 173 / 18.12.2013
H.C.L. al Municipiului Roman nr 169 / 19.12.2014
H.C.L. al Municipiului Roman nr 9 / 28.01.2015

LISTA CUPRINZÂND ACTELE NORMATIVE, INCLUSIV HOTĂRÂRILE
CONSILIULUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN IN TEMEIUL
CĂRORA S-AU ACORDAT FACILITĂŢI FISCALE PE O PERIOADĂ DE 5
ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL CURENT
 Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea 227/2015 Codul Fiscal
 Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare
 H.C.L. al Municipiului Roman nr. 59/ 30.03.2009
 H.C.L. al Municipiului Roman nr. 60/ 30.03.2009
 H.C.L. al Municipiului Roman nr. 208 / 2009
 H.C.L. al Municipiului Roman nr. 152/12.12.2012
 H.C.L. al Municipiului Roman nr. 156/29.11.2013
 H.C.L. al Municipiului Roman nr 17 / 19.12.2014

PROCEDURA DE CALCUL A TAXELOR PREVĂZUTE LA ALIN. 1 ŞI 2
ALE ART. 486 DIN LEGEA NR. 227/2015 – CODUL FISCAL, CU
COMPLETĂRILE ŞI MODIFICĂRILE ULTERIOARE

Alte taxe locale
1. Taxe de închiriere şi de concesiune pentru terenuri sau bunuri
aparţinând domeniului public sau privat, de interes local
1.1. Taxe de concesiune pentru terenurile aflate în folosinţa unor societăţi
comerciale care nu le deţin în proprietate, se stabileşte în anul 2016 în Euro, plătibili
în lei la cursul BNR din ziua plăţii, după cum urmează (nu sunt modificari faţă de
2015):
2015
2016
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pentru zona A
pentru zona B
pentru zona C
pentru zona D

-

3,2 Euro / mp / an;
2,0 Euro / mp / an;
1,5 Euro / mp / an;
1,0 Euro / mp / an.

3,2 Euro / mp / an;
2,0 Euro / mp / an;
1,5 Euro / mp / an;
1,0 Euro / mp / an;

1.2. Taxe de concesiune pentru terenuri aparţinând domeniului privat al
municipiului Roman.
Pentru anul 2016, se stabileşte nivelulul minim al taxelor de concesionare
directă /preţ minim de pornire în cazul concesionării prin licitaţie, în funcţie de
destinaţia terenului şi amplasarea acestuia în una din cele 4 zone ale municipiului.
Nivelul se stabileşte în dolari sau Euro /mp/an, plătibili în lei la cursul BNR din ziua
plăţii, după cum urmează:
Taxe minime 2016 – Euro/mp/an
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Pentru garaje
5,0
4,6
4,2
4,0
Pentru locuinţe
1,5
1,0
0,8
0,6
Pentru balcoane de locuit
3,0
2,0
1,5
1,2
Pentru comerţ
6,0
5,3
4,5
3,8
Pentru alimentaţie publică
8,5
7,8
7,0
6,3
Pentru birouri
4,5
3,0
2,3
1,2
Pentru producţie
1,5
1,2
0,9
0,6
Pentru parcare acoperită
3,0
1,8
1,5
1,0
Pentru depozitare
3,0
2,3
1,5
1,2
Pentru prestări servicii
4,0
3,5
3,2
3,0
1.3. Taxe de închiriere terenuri în intravilan, aparţinând domeniului privat ce
nu pot face obiectul concesionării, se stabilesc pentru anul 2016, după cum urmează
(nu au fost majorate faţă de 2015):
Anul 2015 Anul 2016
- lei/mp/an - lei/ha/an
Teren plat cu folosinţă agricolă
900
900
Teren plat neproductiv: curţi600
600
construcţii
Teren în pantă greu accesibil
600
600
1.4. Taxe de închiriere a terenurilor arabile din extravilan aparţinând
domeniului privat al municipiului Roman cât şi cele rămase la dispoziţia Comisiei
municipale de aplicare a Legii nr. 18/1999, se stabilesc pentru anul 2016, după cum
urmează (nu au fost majorate faţă de 2015):
Anul
Anul 2015
2016
- lei/ha/an
- lei/ha/an
Terenuri arabile cuprinse la categoria
180
180
I de fertilitate
Terenuri arabile cuprinse la categoria
135
135
Destinaţia terenului

- 29 -

II de fertilitate
1.5. Taxa de servitute, de trecere, se stabileşte pentru anul 2016 la 20
lei/mp/an .
1.6. Tarifele de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în patrimoniul Consiliului Local, se stabilesc
pentru anul 2016 în Euro/mp/lună, plătibili în lei la cursul BNR din ziua în care se
face plata, după cum urmează (nu au fost majorate faţă de 2015):
Nr.
Tarif de bază lunar
Destinaţia spaţiului
crt.
Euro / mp / lună
Unităţi de alimentaţie publică
3,0
Birouri sau sedii administrative pentru societăţi
3,0
comerciale
Societăţi comerciale de presă sau grupuri de
3,0
presă
Sedii notariat şi birou avocatură
7,5
Alte spaţii comerciale
1,5
Prestări servicii
0,8
Asociaţii nonprofit
0,2
Spaţii închiriate din sediul Primăriei pentru alte
1,5
activităţi
Pentru anexe şi spaţii de depozitare aferente spaţiului principal se aplică un
tarif de 50% din valoarea chiriei adjudecată pentru spaţiul principal (nu a fost majorat
faţă de 2015).
Pentru garajele proprietatea Primăriei se aplică un tarif lunar pe mp de 1,5 Euro
la persoane juridice şi de 1,8 Euro la persoane fizice (nu a fost majorat faţă de 2015).
Pentru spaţiile situate la subsol, se aplică o reducere a tarifelor adjudecate cu
30% (nu au fost majorate faţă de 2015).
Suprafaţa dependinţelor folosite în comun (holuri, grupuri sociale) se va
calcula prin aplicarea unui procent de 25% asupra suprafeţei totale închiriate (nu a
fost majorat faţă de 2015).
1.7. Tariful de bază pentru închirierea terenurilor ocupate de construcţii
executate, fără autorizaţie de construcţie sau cu autorizaţie provizorie, se stabileşte
pentru anul 2016 după cum urmează:
Nr.
crt.

Destinaţia
spaţiului

1. Garaje

Anul 2015 - Euro / mp / an

Anul 2016 - Euro / mp / an

Cu autorizaţie Fără autorizaţie Cu autorizaţie Fără autorizaţie
de construcţie de construcţie de construcţie de construcţie
provizorie
provizorie
provizorie
provizorie
5,0
10,0
5,0
10,0
3,0
3,0
6,0
6,0

2. Boxe
Prestări
3.
servicii
Se vor achita în lei la cursul BNR din ziua plăţii.
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1.8. Taxa pentru utilizarea terenurilor afectate de lucrări, reţele subterane
(închirierea se face pentru minim trei zile în cazul reţelelor de până la 20 metri
lungime) se stabileşte, pentru anul 2016, la 3 lei / mp /zi (nu au fost majorată faţă de
2015).
1.9. Taxe pentru organizare şantier la lucrările de construcţii: 1 leu / mp / lună.
2. Taxe de ocupare şi folosire a locurilor publice
2.1. Taxe pentru ocuparea locurilor publice pe trotuar, pentru vânzarea de
produse sau servicii diverse, se stabilesc pentru anul 2016, astfel:
Anul 2015
Anul 2016
zona I – în chioşcuri
0,8 leu/mp/zi
0,8 leu/mp/zi
zona I – în tonete
0.8 leu/mp/zi
0,8
leu/mp/zi
zona I – pe terase
0,8 leu/mp/zi
0,8
leu/mp/zi
zona II – în chioşcuri
0,7 lei/mp/zi
0,7 lei/mp/zi
zona II – în tonete
0,7 lei/mp/zi
0,7 lei/mp/zi
zona II – pe terase
0,7 lei/mp/zi
0,7 lei/mp/zi
zona III – în chioşcuri
0,6 lei/mp/zi
0,6 lei/mp/zi
zona III – în tonete
0,6 lei/mp/zi
0,6 lei/mp/zi
zona III – pe terase
0,6 lei/mp/zi
0,6 lei/mp/zi
cu excepția teraselor din pietonalul Ștefan cel Mare , unde taxa se
diminueaza cu 50%.
2.2. Taxa pentru ocuparea locurilor publice pe trotuar, pentru depozitarea de
diverse materiale, a fost în anul 2015 de 1 leu/mp/zi şi se stabileşte pentru anul 2016
la nivelul de 1 leu/mp/zi.
2.3. Taxe pentru ocuparea locurilor publice pe trotuar, pentru exercitarea
activităţii de comerţ stradal sau ambulant cu produse rezultate din exercitarea unei
activităţi autorizate pe cont propriu, când nu este cazul de licitaţie (exemplu:
comercializarea de mărţişoare şi felicitări, bâlci anual, etc.), altele decât cele de la pct.
8.2.1. şi 8.2.2., au fost în anul 2015 la nivelul de 3 lei/mp/zi, iar în anul 2016 se
stabilesc la 3 lei/mp/zi.
2.4. Taxă pentru ocuparea locurilor publice de către parcuri de distracţii sau
circ se stabileşte la 1,2 lei / mp / zi.
2.5. Taxe pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, autorizate în
condiţiile legii, au fost în anul 2015 la nivelul de 1 leu/mp/zi şi se stabilesc pentru
anul 2016 la 1 leu/mp/zi.
2.6. Taxa pentru ocuparea locurilor publice pentru comercialiazarea de haine
din blănuri şi/sau piele cu ocazia bâlciului anual se stabileşte la 10 lei/mp/zi, la fel ca
în anul precedent.
2.7. Conform articolului 486 din Codul fiscal, Consiliul local poate institui taxe
pentru echipamentele destinat în scopul obţinerii de venit. Clasele de echipamente
propuse spre aprobarea Consiliului local şi tarifele sunt următoarele (nu au fost
modificate faţă de anul 2016):
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 meseriaşi şi cărăuşi
30 lei / an
 mori, prese de ulei, darace, motoferăstrae
45 lei / an
2.8. Taxă pentru avizul comisiei tehnice de urbanism de 100 lei, la fel ca în
anul precedent.
2.9. Taxa pentru reclamă şi publicitate sonoră se stabileşte la 15 lei / zi.
3. Tarife de autorizare şi funcţionare
Tarife locale datorate pentru prestarea de servicii în favoarea contribuabililor
sunt următoarele:
Tarif
Tarif
Nr.
Denumirea taxei sau tarifului
2015
2016
crt.
- lei - lei 0
1
2
3
Tarif pentru eliberarea fişei bunului imobil, format A4, lei /
1.
68
68
exemplar
Tarif pentru remăsurarea parcelelor de teren pentru
deţinătorii titlurilor de proprietate care au fost puşi în posesie
2.
50
50
(inclusiv proprietarii de terenuri care se retrag din asociaţiile
agricole), la cerere, lei / ha sau fracţiune de ha
Tarif pentru eliberare de copii după: adeverinţe de
proprietate, procese verbale de punere în posesie, cereri de
3. reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor,
5
5
fişe de proprietate,acte originale aflate in arhiva primariei lei
/ exemplar
Tarif eliberare formulare autorizaţie de funcţionare ,
4.
5
5
certificate urbanism, autorizatii construire
5. Tarif eliberare aviz de săpătură, lei / set
25
25
6. Idem – în regim de urgenţă = 48 ore, lei / set
50
50
Tarif de eliberare formulare contract de concesiune /
7.
20
20
închiriere, lei / set
Tarif pentru întocmire copii după planuri situaţie:
8.  format A4, lei / plan
65
65
 format A3, lei / plan
150
150
Tarif pentru autorizarea circulaţiei unor vehicule, pe alte
trasee decât cele permise, lei/an sau proportional cu perioada
ramasa pina la sfirsitul anului in curs, cu capacitate de (lei
/an /autovehicul ; lei/zi/autovehicul)
9.
 3,5 - 7,5 tone
300 / 20 300 / 20
 7,5 - 16 tone
400 / 30 400 / 30
 peste 16 tone
500 / 40 500 / 40
 pentru tractoare, utilaje agricole, utilaje folosite in
200 / 20 200 / 20
constructii cu masa peste 3,5 t
Tarif pentru eliberarea autorizatiei de transport in regim de
10.
350
350
taxi lei / 5 ani
11. Tarif pentru eliberarea autorizatiei de transport in regim de
350
350
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inchiriere lei / 5 ani
Tarif pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat taxi lei / 5
12.
350
350
ani
13. Tarif pentru vizarea anuala a autorizatiilor taxi lei/ an
50
50
14. Tarif pentru eliberarea autorizatiei de taxi lei / 5 ani
350
350
Tarif pentru vizarea anuala a autorizatiilor de dispecerat taxi
15.
75
75
lei / an
Tarif pentru eliberarea autorizatiei taxi in cazul inlocuirii
16.
50
50
autovehiculului sau a pierderii ori deteriorarii autorizatiei lei
Tarif pentru ocuparea locului de asteptare clienti euro / luna /
17. autovehicul: plata se face în două tranşe, cu termene la 31.03
2
2
şi 30.09
Tarif pentru eliberarea autorizatiilor de transport pentru
efectuarea transportului de marfuri in regim contractual, a
18. transportului cu tractoare, a transportului public local
450
450
efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare lei
/ 5 ani / vehicul
Tarif pentru eliberarea copiei conforme a autorizatiei de
transport pentru efectuarea transportului de marfuri in regim
19. contractual, a transportului cu tractoare, a transportului
100
100
public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor
funerare lei / an / autovehicul
Tarif pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul
20.
300
300
de persoane prin curse regulate lei / 3 ani/autovehicul
Tarif pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul
21.
150
150
de persoane, prin curse regulate speciale lei / an/ autovehicul
Tarif pentru eliberarea autorizatiei pentru transportul rutier
22. anual sau ocazional de marfuri periculoase lei / an/
100 / 25 100 / 25
autovehicul ; lei / zi / autovehicul
Tarif pentru eliberarea avizului de tranzit pentru transportul
judetean, interjudetean si international de persoane
23.
Lei / an / autobuz
100
100
Lei / an / microbuz
70
70
Tarif pentru utilizarea străzilor din domeniul public pentru
persoane fizice şi juridice care desfăşoară activitate de
pregătire în vederea obţinerii permiselor de şoferi (şcoală de
şoferi), cu excepţia unităţilor de învăţământ ale Ministerului
Educaţiei Naţionale, lei/an/şcoală sau proportional cu
24. perioada ramasa pina la sfirsitul anului in curs. Plata se face
în două tranşe, cu termene la 31.03 şi 30.09
300
300
 pentru cei ce desfăşoară activitate de pregătire cu
400
400
autoturisme
 pentru cei ce desfăşoară activitate de pregătire cu
autovehicule altele decit autoturismele
Tarif pentru circulaţia autovehiculelor de transport în comun,
25.
20
20
cu peste 20 de locuri, altele decât cele aparţinând unităţilor
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din subordinea consiliului local, lei/lună/autovehicul
Tarif pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de
26.
urgenţă – 4 ore, lei / certificat
Tarif pentru autorizarea stationarii in vederea aprovizionarii
cu marfa a agentilor economici in locurile unde acest lucru
27.
este restrictionat, lei/an/ sau proportional cu perioada ramasa
pina la sfirsitul anului in curs
Tarif oficiere căsătorii în zilele de sâmbătă / duminica lei /
28.
căsătorie
Tarif înscriere Biblioteca municipală
29. (permis, 50% pentru elevi, studenţi, pensionari, lei / cititor,
sau eliberare permis nou)
Tarif de avizare cititori restanţieri
30. pentru prima avizare
pentru a doua avizare
Tarif pentru lemn de foc peste 24 cm grosime, la toate
31. speciile, provenit din tăieri efectuate de Primărie, lei / mc în
cazul în care tăierea este efectuată de furnizor
Tarif pentru funcţionarea spaţiilor comerciale, punct de lucru
(spaţiu comercial, prestare servicii)
 cifră de afaceri până în 100.000 lei în anul precedent
32.
 cifră de afaceri de la 100.000 lei- 500.000 lei în anul
precedent
 cifra de afaceri peste 500.000 lei în anul precedent

10

10

250

250

100

100

2

2

2
3

2
3

25

25

50
100

50
100
250

4. Taxă stare civilă. Pentru oficierea căsătoriei în afara incintei stării civile se
percepe o taxă de 500 lei.
5. Taxa stare civila :Taxa divort conform prevederilor Legii 227/2015 in
suma de 500 lei.
6. Taxă transport agabaritic: 1.000 lei.
7. Taxă pentru firmele care organizează acţiuni promoţionale, prezentări de
firmă: 5 lei/mp/zi
8. Taxa inregistrare vehicule care nu sunt supuse înmatricularii :
–
tractoarele care nu se inmatriculeaza , masinile si utilajele
autropropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care pastreaza
caractreristicile de baza ale unui tractor, masinile si utilajele autopropulsate utilizate
in lucrari de constructii, agricole, forestiere, care nu pastreaza caracteristicile de baza
ale unui tractor (excavatoare, stivuitoare, incarcatoare,autoscrepere, autogredere,
incarcatoare pentru excavatoare, masini de incarcat, buldozere, automacarale,
compactoare, vibrocompactoare autopropulsate)
-100 lei/ vehicul ;
- mopede – 50 lei
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9. TAXE SPECIALE
9.1. Taxa de păşunat (cont 5004). Propunem pentru anul 2016 taxa pentru
învoirea animalelor la păşunat
a. Taxa de păşunat
 bovine şi cabaline adulte
30lei / an / cap animal;
 tineret bovin şi cabalin 1-2 ani
20 lei / an / cap animal;
 ovine şi caprine adulte
5 lei / an / cap animal;
 ovine şi caprine sub 1 an
5 lei / an / cap animal;
9.2. Taxa de câini
Pentru anul 2016, se stabileşte taxa pentru deţinerea câinilor de pază, de
agrement şi de vânătoare, diferenţiată în raport cu numărul câinilor deţinuţi şi cu
scopul pentru care sunt folosiţi, astfel (se menţine la nivelul anului 2015):
a. Câini de vânătoare:
 pentru primul câine
12 lei / an
 pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine
25 lei / an
b. Câini de agrement:
 pentru primul câine
32 lei / an
 pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine
40 lei / an
Prin câini de agrement se înţeleg câinii ţinuţi şi crescuţi în locuinţă.
Pentru câinii necesari pazei animalelor, pentru câinii însoţitori ai nevăzătorilor,
precum şi pentru câinii de orice fel de până la 6 luni, nu se datorează taxă.
Sunt scutite de la plata taxei pentru deţinerea de câini, persoanele care locuiesc
singure, au un singur câine şi au calitatea de pensionar sau handicapat.
Taxa se plăteşte până la 31 martie inclusiv a fiecărui an sau în termen de 30 de
zile de la declarare.
În cazul în care deţinerea câinilor încetează, indiferent de cauză, taxa anuală nu
se recalculează.
Deţinătorii de câini sunt obligaţi să depună declaratie pentru stabilirea taxei
până la data de 31 ianuarie a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la dobândire
sau orice modificare intervenită.
Deţinerea de câini şi nedeclararea lor în evidenţele Primăriei Roman în
termenul stabilit mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
9. 3. Taxa speciala pentru protecţia civilă
Prin înfiintarea în anul 2009 a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,
efortul financiar necesar funcţionării în bune condiţiuni a acestuia, este cu mult peste
cel care se poate asigura din bugetul local – situaţie care impune menţinerea de noi
resurse financiare în domeniul protecţiei civile şi implicit al situaţiilor de urgenţă.
Având în vedere prevederile Legii 481 / 2004 privind protecţia civilă, prin care
Consiliul local are obligaţia, conform art. 68, aliniat 2, asigurării financiare a
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordine, asigurându-i-se, prin
aceeaşi lege, potrivit art. 25, litera „d”, posibilitatea înfiinţării taxei speciale pe linia
protecţiei civile, consider că este necesară, legală şi oportună menţinerea aceastei taxe
care va fi în exclusivitate folosită pentru asigurarea drepturilor personalului voluntar
din serviciul voluntar, dotării acestuia conform normelor legale în vigoare, precum şi
- 35 -

la finanţarea investiţiilor din protecţia civilă (depozitul de materiale, punct de
comandă principal, completarea sistemelor de alarmare şi adăpostire municipale etc.)
De asemenea, se vor asigura fonduri pentru eventualele despăgubiri populaţiei
afectată de situaţiile de urgenţă şi intervenţiile pe proprietăţile acestora, cât şi pentru
executarea unor lucrări de apărare împotriva dezastrelor (decolmatări, consolidări
maluri, întreţinerea albiilor, refacerea căilor de comunicaţii etc.). Taxa anuală
propusă, de 5 RON pentru fiecare persoana fizica detinatoare de locuinta şi 50 RON
pentru contribuabili persoane juridice cu excepția instituțiilor publice, asociațiilor,
fundațiilor și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au sediul,
reprezentanța, filiala, puncte de lucru sau /și bunuri impozabile pe raza municipiului
Roman., este suportabilă şi nu reprezintă un impact cu urmări pe plan social din
partea populaţiei şi respectiv operatorilor economici.
Concluzionând, menţinerea taxei speciale pentru protecţia civilă va asigura
integral fondurile pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, logistica
acţiunilor de intervenţie şi funcţionalitatea Serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă al municipiului Roman. proportional cu numarul de luni nelucrate.
Prezenta taxă nu este datorată de persoanele juridice care nu desfăşoară
activitate conform declaraţiei înregistrată legal şi nici de persoane fizice menţionate
în art. 284 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal
9.4 Taxa de salubrizare pentru intretinerea si curatenia zonelor publice din

municipiul Roman
Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor acestui domeniu, în conformitate cu
prevederile art. 26 alin.1 lit b din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare, propunem infiintarea Taxei de
salubrizare pentru intretinerea si curatenia zonelor publice din municipiul Roman,„în
cuantum de 3 RON pentru fiecare persoana fizica detinatoare de locuinta şi 30 RON
pentru contribuabili persoane juridice. cu excepția instituțiilor publice, asociațiilor,
fundațiilor și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au sediul,
reprezentanța, filiala, puncte de lucru sau /și bunuri impozabile pe raza municipiului
Roman., este destinată pentru intretinerea si crearea de zone de agrement şi spaţii
verzi, precum şi pentru curatenia pe drumurile publice pe raza municipiului Roman.
Taxa se datoreaza anual, termen de plata 31.03 (avind in vedere ca suma este
de pina la 50 ron inclusiv), data dupa care se vor percepe majorari de intirziere,
potrivit reglementarilor legale in vigoare.
Prezenta taxă nu este datorată de persoanele juridice care nu desfăşoară
activitate conform declaraţiei înregistrată legal proportional cu numarul de luni
nelucrate şi nici de persoane fizice menţionate în art.485 din Legea nr. 227/2015 –
Codul fiscal

111. Taxe de piaţă
Pentru anul 2016, se stabilesc următoarele taxe şi tarife stabilite în domeniul
administraţiei pieţelor, conform tabelului de mai jos:
Nr.
Denumirea taxei sau tarifului
Taxă / Tarif Taxă / Tarif
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crt.
0

1
PIEŢE (Centrală, Ec. Teodoroiu, Anton Pann)
1. Taxa de închiriere cântare, lei / zi / cântar
Taxa de închiriere masă pentru comercializare legume,
fructe, zarzavaturi, miere de albine, lei / mp / zi
Abonament producători din municipiul Roman lei /
masă / lună
Abonament PFA, IF, II, SC pentru comercializare
2.
legume fructe – Piaţa Centrală - lei / masă / lună
Abonamentul se plăteşte lunar pentru perioada 01.03 –
31.10.2012 obligatoriu pentru fiecare lună consecutiv
aferentă perioadei
Se poate închiria o masă / producător, societate
Taxă închiriere boxă în sector amenajat – Potcoavă, lei
/ boxă / zi
• boxe exterior de la nr. 01 la nr. 15 pentru
societăţi comerciale, persoane fizice, asociaţii
familiale
3.
• boxe interior de la nr. 01 la nr. 15 pentru
producători particulari
Închirierea se face pe bază de licitaţie publică, cu
următoarele excepţii: în cazul în care numărul de cereri
de repartizare este mai mic decât numărul de boxe,
repartizarea se face prin tragere la sorţi.
Taxa de închiriere masă pentru comercializare produse
lactate, brânzeturi (inclusiv halate şi tăvi), lei / mp / zi
• lapte
4.
• brânză de vaci, smântână
• brânză oi
• abonament lunar lei / masă / lună
Taxe pentru vânzarea produselor de orice fel din
5.
vehicule sau autovehicule, lei / mp / zi
Taxe pentru folosire platourilor şi a altor spaţii din
6.
pieţe, târguri, oboare, lei / mp / zi
7. Taxă pentru comercializare miei - lei/buc/zi
Taxă pentru depozitare mărfuri în magazii destinate
8.
producătorilor, lei / mp / zi
9. Tarif pentru comercializarea brazi, lei / buc. / zi
10. Tarif pentru comercializarea molizi, lei / buc. / zi
11. Tarif pentru comercializarea florilor, lei / mp / zi
12. Taxă intrare grup social, lei / zi
13. Taxă parcare cu plată, lei / oră
Abonament parcare pentru producători şi societăţi, lei
14.
/ lună
15. Ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, lei / mp
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an 2015
2

an 2016
3

5

5

9
300

9
300

300

300

20

20

20

20

3
7
10
250

3
7
10
250

6

6

6

6

7

7

3

3

4
2
7
1
1

4
2
7
1
1

200

100

1

1

/ zi
16. Tarif cazare dormitor producători, lei / pat / zi
30
30
Staţionare căruţe în spaţiul special amenajat, lei /
17.
1
1
căruţă / zi
Spaţiu pentru comercializare strugrui pentru vin, lei /
18.
40
40
zi
Închiriere spaţii comerciale
Tarife minime de bază în cazul organizării de licitaţii
de închiriere pentru spaţii , Euro/mp/lună, plătibili la
curs BNR din ziua plăţii:
a. alimentaţie publică (numai spaţiul de servire)
2,5 Euro
2,5 Euro
b. magazine de mărfuri alimentare, industriale sau
mixte (numai spaţiul de servire)
2 Euro
2 Euro
c. spaţii pentru vânzare carne, preparate din carne,
17 Euro
17 Euro
19. peşte, lapte şi produse lactate în Hala Centrală
d. chioşcuri aparţinând Direcţiei Administraţia
10 Euro
10 Euro
Pieţelor, Bazar, Obor Roman
1,2 Euro
1,2 Euro
e. spaţii de producţie şi prestări servicii
f. spaţii pentru depozite, magazii, beciuri, birouri,
grupuri sociale, curţi, teren de construcţii şi orice alte
0,8 Euro
0,8 Euro
spaţii şi terenuri, cu excepţia celor de la punctele a, b
şi c
Închiriere utilaje frigorifice hală, lei / lună
• pentru spaţii vânzare preparate din carne
100
100
20.
• pentru spaţii vânzare peşte
30
30
• pentru spaţii vânzare carne vită şi porc
200
200
• pentru spaţii vânzare carne pasăre
250
250
OBOR
Tarif pentru vânzare de animale vii, lei / zi / cap
animal
1.
10
10
• bovine, cabaline, porcine peste 6 luni
4
4
• porcine sub 6 luni, ovine, caprine
Taxe pentru vânzarea materialelor de construcţii şi
2.
8
8
lemnoase, Lei / mp /zi
Tarif pentru intrarea în târgul de animale, fără marfă,
3.
• cu căruţă, lei / zi / căruţă
1
1
• cu autovehicul, lei / zi / autovehicul
2
2
BAZAR
Taxă intrare maşini în bazar cu marfă, lei / zi / vehicul
1.
- în zilele de marţi şi duminică
15
15
- în zilele de vineri
10
10
Taxe Bâlci anual:
• Tonete mici, lei /zi
10
10
2.
• Tonete mari, lei/zi
20
20
• Vânzare mărunţişuri, lei/mp/zi
3
3
• Vânzare haine blană, piele, lei/lot (4x3 m)
800 lei / lot 800 lei / lot
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3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.

• Vânzare căciuli blană, lei/lot (3x2 m)
Taxă pentru parcul de distracţii:
• Zona I, lei/mp/zi – preţ pornire licitaţie
• Zona II, lei/mp/zi – preţ pornire licitaţie
Taxă teren alimentaţie publică, lei/mp/zi
Închirierea se face prin licitaţie publică.
* Taxă pentru întreaga suprafaţă închiriată prin licitaţie
Comercializare covoare în bazar, lei / buc / zi
Taxă închiriere tonete bazar
• tonete mici lei / tonetă / zi bazar
• tonete mari lei / tonetă / zi bazar
Taxă rezervare loc pentru vânzări de mărfuri în
sectorul "maşini", lei / lună
BAZAR – TÂRG MAŞINI
Taxă intrare autoturisme, lei / zi
Taxă intrare autocamioane, lei / zi
LAC AGREMENT – PARC MUNICIPAL
Taxă închiriere bărci lei / barcă / 30 minute
Taxă închiriere hidrobiciclete lei / hidrobicicletă / 30
minute

-

400 lei / lot

0,8*
0,5*
2,5

0,8*
0,5*
2,5

3

3

8
16

8
16

-

-

5
10

5
10

10

10

10

10

REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA, ÎNCASAREA ŞI
UTILIZAREA VENITURILOR DIN TAXE SPECIALE ÎN ANUL 2016
Cap. I. Dispoziţii generale
1.1. Se instituie pentru perioada anului 2016 următoarele taxe speciale pentru
locuitorii de pe raza municipiului Roman;
. Taxa de păşunat;
-Taxa pentru deţinătorii de câini.
. Taxa speciala pentru protecţia civilă
Taxa de salubrizare pentru intretinerea si curatenia zonelor publice din
municipiul Roman
Aceste taxe se vor încasa în condiţiile şi la termenele consemnate conform
Hotărârilor Consiliului local al municipiului Roman.
Cap. II. Taxele speciale aprobate pentru anul 2016
2.1. Taxa de păşunat
2.1.1. Taxa de păşunat se va încasa în anul 2016 de la deţinătorii de animale de
muncă şi de producţie pentru învoirea anuală la păşunat, pe păşunile municipiului
Roman.
2.1.2. Taxa de păşunat se va încasa în numerar prin casieria D.I.T.L. şi / sau
organele de teren din cadrul D.I.T.L., împuternicite în acest scop.
Evidenţa analitică a încasărilor va fi condusă în cadrul acestei direcţii,
Compartimentul de urmărire şi încasare impozite şi taxe.
2.1.3. Cheltuirea sumelor încasate pentru înscrierea animalelor păşunat şi din
aducerea animalelor la ocol se va face potrivit prezentului regulament, pe destinaţiile
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şi în cuantumurile prevăzute în Planul de venituri şi cheltuieli, document întocmit de
către Serviciul buget - contabilitate şi compartimentul agricol - cadastru, aprobat de
Primarul municipiului Roman.
2.1.4. Înscrierea la păşunat a animalelor se va face până la data de 30.04 pe
bază de cerere scrisă, aprobată de Compartimentul agricol, cerere care va fi depusă la
D.I.T.L. în vederea taxării şi încasării sumelor de la deţinătorii de animale.
2.1.5. În cazul în care până la data de 31.03 se vor constitui asociaţii de
păşunat, obligaţia de a depune declaraţii la organul fiscal revine conducătorului
acestor asociaţii, care va achita şi taxa pentru toate animalele înscrise în contractul de
păşunat.
2.1.6. Pentru anul 2016, taxele de admitere la păşunat a animalelor sunt
următoarele:
● bovine şi cabaline adulte
30 lei / an / cap animal;
● tineret bovin şi cabalin 1-2 ani
20 lei / an / cap animal;
● ovine şi caprine adulte
5 lei / an / cap animal;
● ovine şi caprine sub 1 an
5 lei / an / cap animal;
2.1.7. Încasarea obligaţiilor privind învoirea la păşunat a animalelor va precede
operaţiunea de intrare a animalelor pe păşune. Dovada plăţii taxei se va face cu
chitanţa de plată a taxei, iar admiterea la păşunat va fi probată prin executarea
operaţiunii de crotaliere a animalelor.
2.1.8. Operaţiunea de evaluare a capacităţii optime de păşunat a tarlalelor,
admitere la păşunat a animalelor şi încasare a taxelor anuale pentru admitere pe
păşune, precum şi de executare a lucrărilor pentru ameliorare şi fertilizare a păşunilor
se va executa de Compartimentul agricol şi cadastru împreună cu un comitet de
păşunat constituit la iniţiativa deţinătorilor de animale din cartier, aprobat de Primarul
municipiului Roman la propunerea compartimentului agricol şi cadastru din cadrul
Primăriei Roman.
2.1.9. Controlul respectării regulilor prevăzute în prezentul regulament cu
privire la păşunat se va executa de către împuterniciţii Primarului municipiului
Roman care vor putea aplica şi sancţiunilor prevăzute în prezentul regulament.
2.2. Taxa pentru deţinerea de câini
2.2.1. Taxa pentru câini este, instituită pentru deţinătorii de câini de agrement
şi de vânătoare, în următoarele cuantumuri:
a. Câini de vânătoare:
● pentru primul câine
12 lei / an
● pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine
25 lei / an
b. Câini de agrement:
● pentru primul câine
32 lei / an
● pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine
40 lei / an
2.2.2. Prin câini de agrement se înţeleg câini ţinuţi şi crescuţi în locuinţă.
2.2.3. Pentru câinii de agrement ţinuţi în apartamentele din blocurile de
locuinţe, este necesară avizarea prealabilă a asociaţiei de proprietari, care nu va
admite în locuinţe câini de pază sau de vânătoare.
2.2.4. Certificarea încadrării în categoria "de agrement" se va face în scris de
Circumscripţia Sanitar Veterinară sau Asociaţia chinologică din Roman.
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2.2.5. Pentru câinii necesari pazei turmelor de oi (capre) se admite scutirea de
plată a taxei pentru 1 câine la 100 capete deţinute în proprietate.
De asemenea, sunt scutiţi de plata taxei deţinătorii de câini de agrement care
locuiesc singuri precum şi persoana care are calitatea de pensionar sau handicapat şi
locuieşte singură.
2.2.6. Deţinătorii de câini care fac obiectul taxării potrivit regulilor consemnate
mai sus trebuie să declare numărul şi categoria (vânătoare, agrement) până la data de
31.01.2014 sau în maximum 30 de zile de la data dobândirii în cursul anului.
2.2.7. Taxa pentru deţinere de câini se plăteşte până la 31.03.2016 pentru anul
în curs sau în termen de 30 de zile de la dobândirea animalului.
2.2.8. În cazul în care deţinerea de câini încetează, indiferent de cauză, taxa
anuală nu se recalculează.
2.2.9. Deţinerea de câini taxabili şi nedeclararea lor la organul fiscal din cadrul
Primăriei municipiului Roman, în termenul consemnat mai sus, constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform prevederilor Codului fiscal.
2.2.10. Utilizarea fondurilor colectate de la plătitorii de taxă pentru deţinerea
de câini se va face potrivit Planului de venituri şi cheltuieli întocmit de organele de
specialitate ale Primăriei, aprobat de ordonatorul principal de credite, Primarul
municipiului Roman, care va asigura şi controlul utilizării acestor fonduri, pentru:
a. executarea unor cheltuieli suplimentare de salubrizare a municipiului;
b. organizarea de expoziţii chinologice pentru câini de vânătoare şi agrement
din Roman în vederea popularizării şi premierii exemplarelor performante
prin medalii, diplome, etc.;
c. sterilizarea câinilor maidanezi, combaterea câinilor hoinari care distrug
vânatul pe fondurile de vânătoare ale A.S.V.P.S. Roman din vecinătatea
municipiului Roman;
d. îmbunătăţirea activităţii de asistenţă şi tratament prin organele
Circumscripţiei sanitar veterinare din Roman;
2.3. Taxa speciala pentru protecţie civilă
Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor acestui domeniu, în conformitate cu
prevederile art. 69, aliniat 2 şi art.25 litera „d” din Legea nr. 481 din 08 noiembrie
2004 privind protecţia civilă, propunem menţinerea „Taxei speciale pentru protecţia
civilă” în cuantum de 2 RON pentru fiecare persoana fizica detinatoare de locuinta şi
20 RON pentru contribuabili persoane juridice cu excepția instituțiilor publice,
asociațiilor, fundațiilor și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au
sediul, reprezentanța, filiala, puncte de lucru sau /și bunuri impozabile pe raza
municipiului Roman., Această taxă este normală deoarece este destinată pregătirii
pentru realizarea scopului uman de apărare a vieţii şi bunurilor oamenilor, este legală
fiindcă la capitolul 4, secţiunea 1, art.25 litera „d” din Legea 481 / 2004 se prevede ca
atribuţie a C.L. stabilirea de taxe speciale pe linia protecţiei civile şi necesară întrucât protecţia civilă a fost lipsită de fondurile necesare dotării corespunzătoare după
anul 1990 şi drept urmare, logistica activităţilor este inexistentă .
Anual sunt necesare cheltuieli cu protecţia civilă de cca. 1.000.000 RON. Acest
necesar de buget cuprinde :
a. cheltuieli pentru investiţii (construcţii clădiri pentru sediul serviciului public
voluntar pentru situaţii de urgenţă, Punctul de Comandă municipal principal şi de
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rezervă, depozitul de materiale din dotarea protecţiei civile, achiziţionarea de utilaje,
maşini, aparatură şi altă tehnică necesare pentru intervenţiile la situaţiile de urgenţă şi
asigurarea funcţionării sistemelor de transmisiuni – alarmare, adăpostire, apărare
N.B.C, informatică şi alte specialităţi de Protecţie Civilă). Anual, pentru aceste
cheltuieli sunt necesare sume de minimum 260.000 RON;
b. cheltuieli pentru întocmirea studiilor şi documentaţiilor în domeniul
Protecţiei Civile;
c. cheltuieli pentru înzestrarea şi dotarea cu materiale, echipamente de lucru şi
protecţie a voluntarilor din serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă în sumă
de cca 240.000 RON;
d. cheltuieli pentru asigurarea intervenţiilor la situaţii de urgenţă
(achiziţionarea de carburanţi şi piese de schimb, asigurarea plăţii drepturilor
voluntarilor, inclusiv asigurarea medicală anuală, despăgubirea persoanelor care au
suferit pagube în urma intervenţiilor şi / sau ajutoare sociale pentru sinistraţi, de cca
230.000 RON;
e. cheltuieli pentru executarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi
alunecărilor de teren, decolmatarea şi întreţinerea albiilor de râuri în valoare de
90.000 RON;
f. cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea mijloacelor şi obiectivelor de
protecţie civilă din dotare (mijloace de alarmare, adăposturi de protecţie civilă,
spaţiile şi construcţiile din dotare, aparatura de înştiinţare şi cea folosită la pregătirea
pentru Protecţia Civilă, maşinile şi utilajele din dotare) în sume de cca 60.000 RON;
g. alte cheltuieli (pregătirea populaţiei, asigurarea salariilor şi altor drepturi de
personal prevăzute în actele normative pentru salariaţii din Serviciul voluntar şi
Protecţia Civilă, achiziţionare mobilier pentru sediile de protecţie civilă şi a
materialelor de întreţinere şi curăţenie, furnituri de birou, apă, energie termică şi
electrică etc.) în valoare de cca. 170.000 RON
Prezenta taxă nu este datorată de persoanele juridice care nu desfăşoară
activitate conform declaraţiei înregistrată legal proportional cu numarul de luni
nelucrate şi nici de persoane fizice menţionate în art.485 din Legea nr. 227/2015 –
Codul fiscal
Taxa se datoreaza anual, termen de plata 31.03 (avind in vedere ca suma este
de pina la 50 ron inclusiv), data dupa care se vor percepe majorari de intirziere,
potrivit reglementarilor legale in vigoare.
2.4.Taxa de salubrizare pentru intretinerea si curatenia zonelor publice din

municipiul Roman
Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor acestui domeniu, în conformitate cu
prevederile art. 26 alin.1 lit b din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare, propunem infiintarea Taxei de
salubrizare pentru intretinerea si curatenia zonelor publice din municipiul Roman,„în
cuantum de 3 RON pentru fiecare persoana fizica detinatoare de locuinta şi 30 RON
pentru contribuabili persoane juridice. cu excepția instituțiilor publice, asociațiilor,
fundațiilor și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au sediul,
reprezentanța, filiala, puncte de lucru sau /și bunuri impozabile pe raza municipiului
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Roman., este destinată pentru intretinerea si crearea de zone de agrement şi spaţii
verzi, precum şi pentru curatenia pe drumurile publice pe raza municipiului Roman.
Taxa se datoreaza anual, termen de plata 31.03 (avind in vedere ca suma este
de pina la 50 ron inclusiv), data dupa care se vor percepe majorari de intirziere,
potrivit reglementarilor legale in vigoare.
Prezenta taxă nu este datorată de persoanele juridice care nu desfăşoară
activitate conform declaraţiei înregistrată legal proportional cu numarul de luni
nelucrate şi nici de persoane fizice menţionate în art.485 din Legea nr. 227/2015 –
Codul fiscal
Cap. III. Dispoziţii finale şi tranzitorii
3.1. Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere
prevăzute la punctele: 2.2.6. şi se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei
.2. Constituie contravenţie nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la
punctele 2.2.6. şi se sancţionează cu amendă de la1.279 lei la 696 lei.
3.3. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari
şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii
administraţiei publice locale.
3.4. Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore
de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a
jumătate din minimul amenzii.
3.5. Orice modificare în acest regulament va fi supusă aprobării Consiliului
local cu avizul Primarului municipiului Roman, fiind adusă la cunoştinţă autorităţilor
şi persoanelor interesate în condiţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001.
3.6. Începând cu data aprobării prezentului Regulament se anulează orice alte
dispoziţii contrare cuprinse în hotărâri şi / sau dispoziţii anterioare.

Director D.I.T.L.,
Ec. Gabriela PISICĂ
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