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8.10. TAXE SPECIALE 
 8.10.1. Taxa de păşunat (cont 5004). Pentru anul 2008 taxa pentru învoirea animalelor la păşunat se menţine 
la nivelul anului 2007, după cum urmează: 

a. Taxa de păşunat 
 bovine şi cabaline adulte   27 lei / an / cap animal; 
 tineret bovin şi cabalin 1-2 ani  19 lei / an / cap animal; 
 ovine şi caprine adulte     4 lei / an / cap animal; 
 ovine şi caprine sub 1 an     3 lei / an / cap animal; 

8.10.2. Taxa pentru construire biserici, reparaţii faţade şi promovarea sportului de performanţă - taxa 
pentru construire sală sport, biserică şi reparaţii faţade datorată de agenţii economici cu sediul, reprezentanţa, filiala, 
punct de lucru în localitatea Roman, precum şi persoanele care practică liberă profesie (avocaţi, notari publici, experţi 
contabili, experţi tehnici, experţi cadastrali, medici umani şi veterinari, cu cabinete particulare) se stabileşte pentru anul 
2008 în procent de unu la mie, adică 0,1%,  din cifra de afaceri realizată în anul precedent pentru agenţii economici, 
respectiv din onorariile şi / sau veniturile brute realizate în anul precedent pentru persoanele care practică liberă profesie 
(avocaţi, notari publici, experţi contabili, experţi tehnici, experţi cadastrali, medici umani şi veterinari, cu cabinete 
particulare). 

Taxa va fi datorată şi de societăţile care nu au sediul în Roman, dar au reprezentanţă / filială / sucursală sau 
puncte de lucru în municipiul Roman, în acest caz taxa aplicându-se la cifra de afaceri aferentă acestora. 

Taxa nu va fi datorată şi pentru cifra de afaceri realizată în punctele de lucru din afara municipiului Roman. 
Sunt plătitori de taxă pentru construire sală sport, biserică şi reparaţii faţade contribuabilii precizaţi mai sus 

care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri / venit brut de minim 10.000 lei. 
Taxa se stabileşte anual, defalcată în două rate şi se va achita până la data de 31.03 şi 30.09. 
8.10.3. Taxa de câini 
Pentru anul 2008, 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 2007): 
a. Câini de pază: 

 pentru cel de-al doilea câine       3 lei / an 
 pentru al treilea câine şi următorii, de fiecare câine   10 lei / an 

b. Câini de vânătoare: 
 pentru primul câine      12 lei / an 
 pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine   25 lei / an 

c. 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 30 mai 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. 
 


