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REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA, ÎNCASAREA ŞI UTILIZAREA 
VENITURILOR DIN TAXE SPECIALE ÎN ANUL 2009 

 
 
 
Cap. I. Dispoziţii generale 

 1.1. Se instituie pentru perioada anului 2009 următoarele taxe speciale pentru locuitorii de pe raza municipiului Roman; 
 1.3.1. Taxa de păşunat; 
 1.3.2. Taxa pentru construire biserici, reperaţii faţade şi promovarea sportului de performanţă; 
 1.3.3. Taxa pentru deţinătorii de câini. 
 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 2009 
 2.1. Taxa de păşunat 
 2.1.1. Taxa de păşunat se va încasa în anul 2009 de la deţinătorii de animale de muncă şi de producţie pentru învoirea 
anuală la păşunat, pe păşunile Primăriei 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 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 2009, taxele de admitere la păşunat a animalelor sunt următoarele: 
● 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; 

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 construire biserici, reparaţii faţade, promovarea sportului de performanţă 
 2.2.1.a. Taxa pentru construire biserici, reparaţii faţade, promovarea sportului de performanţă este 1‰ din baza de calcul 
realizată în anul 2008 de către entităţile economice cu capital de stat, mixt sau privat, precum şi de liber profesioniştii care practică 
activitate pe cont propriu (avocaţi, notari publici, experţi contabili, experţi tehnici, experţi cadastrali, medici umani şi veterinari cu 
cabinete proprii) care au realizat în anul 2008 o bază de calcul de peste 10.000 lei şi care datorează taxa pentru construire sală sport şi 
biserică în proporţie de 1‰ din baza de calcul. 

b. Baza de calcul este: 
 b.1. cifra de afaceri realizată în anul precedent pentru agenţii economici; 
 b.2. 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); 

 b.3. venituri din activitatea de exploatare în cazul instituţiilor de credit. 
c. Taxa va fi datorată şi de entităţile economice 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 baza de calcul aferentă acestora. 
d. Taxa nu va fi datorată şi pentru cifra de afaceri realizată în punctele de lucru din afara municipiului Roman. 

 2.2.2. Taxa datorată în anul 2009 se va stabili de către organele de specialitate ale D.I.T.L., pe baza declaraţiei de impunere 
pe care plătitorii menţionaţi la punctul 2.2.1. sunt obligaţi să o depună la serviciile de constatare şi impunere până la data de 
31.01.2009. 
 2.2.3. Taxa se stabileşte anual, defalcată în două rate şi se va achita până la data de 31.03 şi 30.09.2009. 
 Neplata la termen a sumelor datorate se va sancţiona pecuniar, prin calcularea de dobânzi şi penalităţi de întârziere conform 
normelor legale în vigoare. 

2.2.4. Evidenţa plătitorilor, a sumelor datorate şi a celor achitate se va conduce de către compartimentele de specialitate ale 
D.I.T.L. din cadrul Primăriei municipiului Roman (respectiv Serviciul de constatare impozite şi taxe persoane fizice şi Serviciul de 
constatare inpozite şi taxe persoane juridice). 



- 2 - 

2.2.5. Cheltuirea fondurilor constituite pentru această taxă se face potrivit Planului de venituri şi cheltuieli pentru această 
acţiune, aprobat de ordonatorul principal de credite, Primarul municipiului Roman, la propunerea D.I.T.L. 

2.2.6. Sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului se reportează pentru anul următor. 
2.2.7. S.C. ACVASERV S.A. Roman este scutită de plata taxei, deoarece este societate a cărui acţionar unic este Consiliul 

Local Roman. 
2.2.8. Controlul realizării încasărilor şi utilizatorii fondurilor constituite din taxa pentru construire biserici, reparaţii faţade, 

promovarea sportului de performanţă se asigură de Primarul municipiului Roman prin organele de specialitate din subordine investite 
cu atribuţii de control financiar - fiscal. 
 2.3. Taxa pentru deţinerea de câini 

2.3.1. Taxa pentru câini este, instituită pentru deţinătorii de câini de pază, agrement şi de vânătoare, în următoarele 
cuantumuri: 

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 

2.3.2. Prin câini de agrement se înţeleg câini ţinuţi şi crescuţi în locuinţă. 
2.3.3. 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. 
2.3.4. Certificarea încadrării în categoria "de agrement" se va face în scris de Circumscripţia Sanitar Veterinară sau 

Asociaţia chinologică din Roman. 
2.3.5. 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. 
2.3.6. Deţinătorii de câini care fac obiectul taxării potrivit regulilor consemnate mai sus trebuie să declare numărul şi 

categoria (pază, vânătoare, agrement) până la data de 31.01.2009 sau în maximum 30 de zile de la data dobândirii în cursul anului. 
2.3.7. Taxa pentru deţinere de câini se plăteşte până la 31.03.2009 pentru anul în curs sau în termen de 30 de zile de la 

dobândirea animalului. 
2.3.8. În cazul în care deţinerea de câini de încetează, indiferent de cauză, taxa anuală nu se recalculează. 
2.3.9. 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. 
2.3.10. 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; 

 
Cap. III. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
3.1. Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la punctele 2.2.2. şi se 

sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei. 
3.2. Constituie contravenţie nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la punctele 2.2.2. şi se sancţionează cu 

amendă de la 800 lei la 2.000 lei. 
3.3. Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la punctele 2.3.6. şi se 

sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei. 
3.4. Constituie contravenţie nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la punctele 2.3.6. şi se sancţionează cu 

amendă de la 200 lei la 500 lei. 
3.5. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din 

cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. 
3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. Începând cu data aprobării prezentului Regulament se anulează orice alte dispoziţii contrare cuprinse în hotărâri şi / sau 
dispoziţii anterioare. 

 
 


