
Anexa nr. 5 la H.C.L nr. 244 din  17.12.2020 
 

REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA, ÎNCASAREA ŞI 
UTILIZAREA VENITURILOR DIN TAXE SPECIALE ÎN ANUL 2020 

 
Cap. I. Dispoziţii generale 

 1.1. Se instituie pentru perioada anului 2021 următoarele taxe speciale 
pentru locuitorii de pe raza municipiului Roman: 
  Taxa pentru deţinătorii de câini; 
  Taxa speciala pentru protecţia civilă; 
             Taxa de salubrizare pentru întreținerea și curățenia 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 2021 

   
 2.1. Taxa pentru deţinerea de câini 

2.1.1. 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 
 

2.1.2. Prin câini de agrement se înţeleg câini ţinuţi şi crescuţi în locuinţă. 
2.1.3. 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. 

2.1.4. Certificarea încadrării în categoria "de agrement" se va face în scris 
de Circumscripţia Sanitar Veterinară sau Asociaţia chinologică din Roman. 

2.1.5. 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. 

2.1.6. Deţinătorii de câini care fac obiectul taxării potrivit regulilor 
consemnate mai sus trebuie să declare numărul şi categoria (vânătoare, 
agrement) până la data de 31.01.2021 sau în maximum 30 de zile de la data 
dobândirii în cursul anului. 

2.1.7. Taxa pentru deţinere de câini se plăteşte până la 31.03.2021 pentru 
anul în curs sau în termen de 30 de zile de la data dobândirii. 

2.1.8. În cazul în care deţinerea de câini  încetează, indiferent de cauză, 
taxa anuală nu se recalculează. 
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2.1.9. 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. 

2.1.10. 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; 

 
 2.2. Taxa specială pentru protecție 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 lei  pentru fiecare persoană fizică 
deținătoare de locuință, indiferent de cota deținută din imobil  şi 40 lei 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 lei. 
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 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 lei; 

b. cheltuieli pentru întocmirea studiilor şi documentaţiilor în domeniul 
Protecţiei Civile; 
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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 lei; 

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 lei; 

e. cheltuieli pentru executarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor 
şi alunecărilor de teren, decolmatarea şi întreţinerea albiilor de râuri în valoare 
de 90.000 lei; 

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 lei; 

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 lei. 

Taxa se datorează începând cu anul următor dobândirii imobilului de către 
persoana fizică. În cazul persoanelor juridice taxa se datorează începând cu anul 
următor înființării, deschiderii reprezentanței, filialei, punctului de lucru sau/și a 
dobândirii bunurilor impozabile pe raza municipiului Roman, după caz.     
 Prezenta taxă nu este datorată de persoanele juridice cu activitatea 
suspendată înregistrată la ONRC și nici de persoane fizice menţionate în art. 485 
din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal. 

Taxa se datorează anual, termen de plata 31 martie, dată după care se vor 
percepe majorări de întârziere, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  
         
    2.3.Taxa de salubrizare pentru întreținerea și curățenia 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 mentinerea 
Taxei de salubrizare pentru intretinerea si curatenia zonelor publice din 
municipiul Roman în cuantum de 3 lei pentru fiecare persoana fizica deținătoare 
de locuință, indiferent de cota deținută din imobil şi 60 lei 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.  
     Taxa este destinată  pentru întreținerea și crearea de zone de agrement şi 
spaţii verzi, precum şi pentru curatenia pe drumurile publice pe raza 
municipiului Roman. 

Taxa se datorează începând cu anul următor dobândirii imobilului de către 
persoana fizică. În cazul persoanelor juridice taxa se datorează începând cu anul 
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următor înființării, deschiderii reprezentanței, filialei, punctului de lucru sau/și a 
dobândirii bunurilor impozabile pe raza municipiului Roman, după caz.     
      Taxa se datoreaza anual, termen de plata 31 martie, dată dupa care se vor 
percepe majorari de intirziere, potrivit reglementarilor legale in vigoare.  

Prezenta taxă nu este datorată de persoanele juridice cu activitatea 
suspendata înregistrata la ONRC şi nici de persoane fizice menţionate în art.485 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 
Cap. III. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
3.1. Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de 

impunere prevăzute la punctele: 2.1.6. şi se sancţionează cu amendă de la 77 lei 
la 303 lei   

3.2. Constituie contravenţie nedepunerea declaraţiilor de impunere 
prevăzute la punctele 2.1.6. şi se sancţionează cu amendă de la  303 lei la 756 
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. 

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 OUG 
nr. 57/2019. 

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


