
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare; 

           Având în vedere  

▪ raportul de aprobare înregistrat sub nr. 6246/27.10.2021, prin care Primarul comunei propune 

aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022; 

▪ Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6246/2021, întocmit de compartimentul 

contabilitate; 

▪ Prevederile art. 5 alin. (1) lit. „ a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b “si art. 30 din Legea 

nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și 

completările ulterioare;  

▪ Prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public; 

▪ Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala în administratia publică; 

▪ Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

▪ Prevederile art. 87, art. 129 alin. (4) lit. c) și art. 139, alin.(3), lit.c) din OUG nr. 57/2019 

privind codul administrativ,  

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, în sume fixe sau 

cote procentuale, pentru anul fiscal 2022, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Se stabilește bonificația prevazuta la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472 alin. 

(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru contribuabilii persoane fizice si juridice, după 

cum urmează:  

a) în cazul impozitului pe cladiri, la 10%;  

b) în cazul impozitului pe teren, la 10% ;  

c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%.  

Art.3. Se aprobă taxele speciale conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.4. Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxei speciale de salubrizare, din cadrul 

Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  

            Art.5. Se aprobă majorarea anuală prevăzută la art. 489 alin. (1) si (2) din Legea nr. 227/2015, 

după cum urmează:  

a) în cazul impozitului/taxei pe clădirile nereevaluate aflate în proprietatea sau deținute de  

persoanele juridice, cota adițională este de 50 % din cota de impozit propusă;  

b) pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500 %, 

începând cu al treilea an.  



c) impozitul pe cladiri și teren se majorează cu 500 % - pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate 

în intravilan. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite sau a terenurilor 

agricole nelucrate sunt precizate în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă anularea creanțelor restante aflate în sold la data de 31.12.2021, care sunt 

mai mici de 10 lei. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate si neachitate de debitori. 

Art.7. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pe anul 

fiscal 2022 și intră în vigoare începând cu 01.01.2022.  

Art.8. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor 

persoanelor și instituțiilor interesate. 

 

 

Întocmit, 

Primar, Sorin Ouatu 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. 57 din 28.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vizat: 

Secretar general comună, 

Stoleru Nicolae 



                                                                                                                 TABLOUL                                                                  Anexa nr. 1 la proiect HCL nr. 57/2021 

CU VALORILE  IMPOZABILE , IMPOZITELE ,TAXELE  LOCALE  STABILITE ÎN SUME FIXE 

SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2022 

 

CAPITOLUL I  - CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

   

I. LEGEA NR. 227/2015 privind Codul fiscal 
CAPITOLUL II –  IMPOZITUL PE CLADIRE ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

 
A. Persoane fizice 

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

Art. 457, alin.(2) 
 

 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice și încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, 

electricitate sau încălzire 

 

NIVELURILE 
EXISTENTE 

IN ANUL 2021 

NIVELURILE 
APROBATE 

PENTRU ANUL 2022- 

Indexate cu rata 

inflatiei 2.6% 

NIVELURILE 
EXISTENTE 

IN ANUL 

2021 

NIVELURILE 
APROBATE 

PENTRU ANUL 2022 

Indexate cu rata 

inflatiei 2.6% 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 

din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 
1086 1114 652 669 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturală, din cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau 

chimic. 

326 334 217 223 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau 

chimic 

217 223 189 194 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic și/sau chimic 

136 140 81 83 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeași adresa încăperi amplasate la 
subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre 

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D 

75% din suma 
care s-ar aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica clădirii 



F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeași adresă încăperi amplasate la 

subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D 

50% din suma 
care s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica clădirii 

 
Art. 457 

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate 
conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:  

Zonarea in cadrul localităților: 

 RANGUL LOCALITĂȚII  

III 

 

IV 

 

V 0 I II 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

Având în vedere faptul  că localitatea  Stefan cel Mare  este  localitate  de  rangul  IV,  se  vor  aplica  următorii  coeficienţi:  Zona A: 1,10; Zona B: 1,05; Zona 

C: 1,00; Zona D: 0,95. 
Având în vedere faptul că localitățile Ghigoieşti, Cîrligi, Deleni, Dusesti, Soci  si Bordea sunt  localități  de  rangul  V,  se  vor  aplica  următorii  coeficienţi:  

Zona A: 1,05; Zona B: 1,00; Zona  C: 0,95 ; Zona D: 0,90. 

(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)(7), 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; 

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se 

consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu 

lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de 

reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de 

exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a 

calităţii arhitecturalambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, 

valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.  
Art 457, alin.(1). Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii. 



Art. 458  
Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice  

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra 

valorii care poate fi:  

a) valoarea rezultată dintrun 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.  

Art. 460 

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice  

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote de 0.15 % asupra valorii impozabile a clădirii(.Indexate cf. HCL 22/25.04.2019 ) 

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote de 1,26 %, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii(Indexate cf. HCL 22/25.04.2019 ).  

 
CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN INTRAVILAN, TERENURI CU CONSTRUCTII 

Art. 465, alin.(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 

teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 

Zona în 
cadrul 

localităţii 

NIVELURILE EXISTENTE IN ANUL 2021 NIVEL APROBAT PENTRU ANUL 2022 

Indexate cu rata inflatiei 2.6% 
Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang Nivelul impozitului, aferent localităţii de rang 

IV V IV V 
A 1375 1143 1411 1173 
B 1143 913 1173 937 
C 913 680 937 698 
D 671 386 689 396 

 

 

Art. 465, alin. (3) 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 

teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu 

coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 

 

 

 



 

Art. 465, alin. (4) 

Nr. 
crt. 

 
Zona  

 

Categoria 
de   folosinţă 

 

NIVELUL 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

 

Nivel existent 
în anul 2021 Nivel 

aprobat 
pentru anul 

2022  

Indexate cu rata 

inflatiei 2.6% 

Nivel existent 
în anul 2021 Nivel 

aprobat pentru 
anul 2022 

 
Indexate cu rata 

inflatiei 2.6% 

Nivel existent 
în anul 2021 

 

Nivel  

aprobat 
pentru anul 

2022 
Indexate cu rata 

inflatiei 2.6% 

Nivel existent 
în anul 2021 Nivel 

aprobat 
pentru anul 

2022 
Indexate cu rata 

inflatiei 2.6% 
1 Teren arabil 30 31 23 24 21 22 17 17 

2 Pășune 23 24 21 22 17 17 15 15 

3 Fâneaţă 23 24 21 22 17 17 15 15 

4 Vie 50 51 38 39 30 31 21 22 

5 Livadă 57 58 50 51 38 39 30 31 

6 Pădure   sau alt   teren   cu 

vegetaţie forestieră 

30 31 23 24 21 22 17 17 

 

7 Teren cu ape 17 17 15 15 8 8 X X 

8 Drumuri și căi ferate X X X X X X X X 

9 Neproductiv X X X X C C X X 

 

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţește cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

 

RANG LOCALITATE COEFICIENT DE CORECTIE 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 

 

 

 

 

 



 
Având în vedere faptul  că localitatea  Stefan cel Mare  este  localitate  de  rangul  IV,  se  va aplica coeficientul de corecție 1,10 

Localitățile Ghigoieşti, Cîrligi, Deleni, Dusesti, Soci  si Bordea sunt  localitati  de  rangul  V,  și  se va aplica coeficientul de corectie 1,0 

 
(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 

agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai 
dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

              a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

              b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la 

lit. a).  

 
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) 
Categoria de folosinţă NIVELURILE 

PROPUSE 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE 
APROBATE PENTRU ANUL 2022 

Indexate cu rata inflatiei 2.6% 

ZONA A,B,C si D A,B,C si D 

1. Teren cu construcţii 33 34 
2. Arabil 54 55 
3. Pășune 30 31 
4. Fâneaţă 30 31 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 60 62 

       5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6. Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 61 63 

       6.1 Livada până la intrarea pe rod 0 0 
7. Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 

prevăzut la nr. crt. 7.1 
18 18 

       7.1 Padure în vârstă de pân ă la 20 de ani și pădure cu rol de 
protecţie 

0 0 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 
       8.1 Teren cu amenajări piscicole 37 38 

9. Drumuri și căi ferate 0 0 
10. Teren neproductiv 0 0 

(71) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, 

cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive. 

 

unsaved://LexNavigator.htm/#457


 

 

NOTA :  
Art. 465, alin. (8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi 

schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie 

sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice 
CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin.(2) 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

 Lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta 

NIVELURILE 
EXISTENTE IN 

ANUL 2021 

NIVELURILE 
APROBATE PENTRU 

ANUL 2022 

Indexate cu rata inflatiei 

2.6% 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, 
inclusiv 

8 8 

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc 9 9 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cmc  și 2000 cm3 inclusiv 20 21 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cmc   și 2600 cm3 inclusiv 78 80 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cmc   și 3000 cm3 inclusiv 157 161 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc 315 323 
7. Autobuze, autocare, microbuze 26 27 
8. Alte autovehicule cu masa totală maxima autorizata de pana la 12 tone, 32 33 
9. Tractoare inmatriculate 20 21 

II. Vehicule inregistrate 
 

1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 4 4 
2.  Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 6 6 

3.    Vehicule cu tractiune animala 

35lei/an 36 
 

 
Art. 470, alin. (3) 

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%. 

 
 
 
 



 
 
 

Impozitul pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
Art. 470, alin. (5) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul 

(în lei / an) 
Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 

axele motoare 

I două axe 
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 159 
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 159 440 
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 440 619 
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 619 1400 
5 Masa de cel puţin 18 tone 619 1400 

II 3 axe 
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 159 277 
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 277 566 
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 566 736 
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 736 1136 
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1136 1764 
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1136 1764 
7 Masa de cel puţin 26 tone 1136 1764 

III 4 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 736 747 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 747 1166 
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1166 1850 
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1850 2744 
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1850 2744 
6 Masa de cel puţin 32 tone 1850 2744 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

Impozitul pentru combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală 
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Art. 470, alin. (6) 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul 

(în lei / an) 
Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 

axele motoare 

I 2+1 axe 
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 72 
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 72 164 
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 164 384 
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 384 496 
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 496 895 
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 895 1569 
9 Masa de cel puţin 28 tone   

II 2+2 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 153 358 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 358 588 
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 588 864 
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 864 1042 
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1042 1712 
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1712 2376 
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2376 3608 
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2376 3608 
9 Masa de cel puţin 38 tone 2376 3608 
III 2+3 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1891 2633 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2633 3578 
3 Masa de cel puţin 40 tone 2633 3578 

IV 3+2 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1671 2321                                                                                         



2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2321 3210 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3210 4747 
4 Masa de cel puţin 44 tone 3210 4747 

IV 3+3 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 950 1149 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1149 1718 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1718 2734 
4 Masa de cel puţin 44 tone 1718 2734 

 

 

 

 

 
Art.470 alin.(7)                                                                       Remorci , semiremorci sau rulote 

 Impozit 
-lei- 

NIVELURILE    EXISTENTE 
IN ANUL 2021 

NIVELURILE APROBATE 
PENTRU ANUL 2022 

Indexate cu rata inflatiei 2.6 % 

Până la o tona, inclusiv 9 9 
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 56 57 
Peste 5 tone 70 72 

 

Mijlocul de transport pe apã  
Impozit 

- lei/an -2021 

Impozit 

- lei/an -2022 

Indexate cu rata inflatiei 2.6% 

1. Luntre, bãrci fãrã motor, folosite pentru pescuit si 

uz personal 

23 24 

2. Bãrci fãrã motor, folosite în alte scopuri 61 63 

3. Bãrci cu motor 228 234 

4. Nave de sport si agrement 1 1 

5. Scutere de apã 228 234 

 



 
 
 

                    CAPITOLUL V 
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAŢIILOR 

 

 

  NIVELURILE    EXISTENTE NIVELURILE    APROBATE 
 

  IN ANUL 2021 

PENTRU ANUL 2022 
 

Indexate cu rata inflatiei 2.6% 
 

Art. 474 alin. (1)  Taxa pentru eliberarea certificatului 

de urbanism în mediul urban 

* se aplica in mod corespunzator art. 474, alin. (2).-

rural-redus cu 50% 
- lei – 

 

 

 

Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism 
  Urban(alin 1) Rural(alin2) Urban(alin.1) Rural(alin 2) 

 

a) până la 150 m2, inclusiv  6 3 6 3 
 

b) între 151  și 250 m2, inclusiv  7 4 7 4 
 

c) între 251  și 500 m2, inclusiv  9 5 9 5 
 

d) între 501  și 750 m2, inclusiv  13 7 13 7 
 

e) între 751  și 1000 m2, inclusiv  16 8 16 8 
 

  f) peste 1000 m2
 

14 + 0,01 lei/ m
2
, pentru fiecare m

2
  care 

depășește 1000 m2 
8+ 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2  care 

depășește 1000 m2 
 

  Art. 474, alin. (4) - Taxa pentru avizarea 

certificatului de urbanism  16 17 
 

Art. 474, alin. (5) - Taxa   pentru   eliberarea   
unei   autorizatii   de   construire pentru o 
cladire rezidentiala sau anexa la locuinta  0,5% din valoarea autorizata a lucrarii 0,5% din valoarea autorizata a lucrarii 

 

Art. 474, alin. (6) – Taxa pentru eliberarea   unei   

autorizatii   de   construire pentru alte constructii  
1% din valoarea autorizata a 

lucrarii 

1% din valoarea autorizata a 

lucrarii 
 

Art. 474, alin. (9) – Taxa pentru eliberarea 

autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala. 

0.1% din valoarea impozabila 0.1% din valoarea impozabila 

 

Art. 474, alin. (10) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje 
sau excavări 

12 lei pentru fiecare m2  afectat 13 lei pentru fiecare m2  afectat 
 

  
 

Art. 474 alin. (12) 

Taxa  pentru  eliberarea  autorizatiei  necesare  
pentru  lucrarile  de  organizare  de santier   in   

3% din valoarea autorizata lucrarilor de 
organizare de santier 

3% din valoarea autorizata lucrarilor de 
organizare de santier 

 

 

 

 



vederea   realizarii   unei   constructii,   care   
nu   sunt incluse   in   alta autorizatie de 
construire   

 

Art. 474 alin. (13) 

Taxa  pentru  eliberarea  autorizatiei  de  
amenajare  de  tabere  de  corturi,  casute sau 
rulote, ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
 

Constructive Constructive 
 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de  

construire  pentru  chioscuri,  tonete,  cabine,spaţii 

de expunere, situate pe căile   și în spaţiile publice, 

precum  și pentru amplasarea corpurilor și a 

panourilor de afișaj, a firmelor  și reclamelor 

8 lei, pentru fiecare m2  de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

8 lei, pentru fiecare m2  de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

 

 

 

 
 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa  pentru  eliberarea  autorizatiei  privind 
lucrarile de racorduri si bransamente la retelele 
publice 

15 lei 15 lei 
 

 

 

 

Art. 474 alin. (16) – Taxa pentru eliberarea 

certificatului de nomenclatura stradala si adresa. 

 

9 lei 9 lei 

 

Art. 474, alin. (3) si (8) Taxa  pentru  prelungirea  

certificatului  de  urbanism,  precum  si  a  

autorizatiilor de construire         30% din valoarea taxei intiale 

  

 

30% din valoarea taxei intiale 

 

 
 

   
 

Art.:475, alin. (1) si (2)                        Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica  
 Impozit 

-lei- 
NIVELURILE    EXISTENTE 

IN ANUL 2021 
NIVELURILE APROBATE 

PENTRU ANUL 2022-  

Indexate cu rata inflatiei 2.6% 

Taxa eliberare 

autorizatie sanitara de 

functionare 

 
22 

 
23 

Taxa pentru eliberarea 
atestat de producator 
+eliberare carnet de 
comercializare  

76 
92 
16 
 

 ATESTAT PRODUCATOR = 80 lei 
  

CARNET PRODUCATOR= 50 lei  
 

 



 

Art. 475 alin. (3) Persoanele a căror activitate este inregistrata în grupele CAEN 561  Restaurante, 563  Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională  CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională  CAEN, datorează bugetului local 

al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea 

anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respectiv: 

 NIVELURILE EXISTENTE 

IN ANUL 2021 
NIVELURILE APROBATE 
      PENTRU ANUL 2022 

Indexate cu rata inflatiei 2.6% 
CAEN 561, 563 si 932 -cu o suprafata sub 500 mp 
 

240  lei/an  246 lei/an  

CAEN 561, 563 si 932 -cu o suprafata peste 500 mp 4.343 lei/an 4.456 lei/an 

 
Art. 477, alin. (5) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate : 3% din valoarea serviciilor. 

CAPITOLUL VI 
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE 

  Taxa pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate: - lei/m2  sau fracţiune de m2 – 

      

NIVELURILE EXISTENTE 
IN ANUL 2021 

NIVELURILE APROBATE 
PENTRU ANUL 2022  

Indexate cu rata inflatiei 2.6%      

Art. 478 a)  în   cazul   unui   afișaj   situat   în   locul   în   care   persoana   derulează 
o activitate economică 34 35 

 

 

  b)în   cazul   oricărui   alt   panou, afișaj   sau   structură de   afișaj   pentru 
reclamă  și publicitate 25 26 

  

  

 
CAPITOLUL VII 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

  Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: - % din valoarea biletelor  - 

      NIVELURILE EXISTENTE TE NIVELURILE APROBATE 

Art. 481 

            IN ANUL 2021   
       PENTRU ANUL 2022 

Indexate cu rata inflatiei 2.6% 

 
a) în cazul 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; 

 

              2 

                         

   
                  2  

  b) în alte cazuri decat cele prevazute la lit. a) 
 

   3                     3 
  

❖ Scutirile/facilitățile de la plata taxelor și impozitelor locale se vor opera/stabili în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 si H.G. 
nr. 1/2016. 



 
 
 

ALTE TAXE LOCALE 
 

procedura de declarare,calcul si plata pentru alte taxe locale  
prevazute la art.486 din Legea nr. 227/2015 

 
Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament si utilaj detinut sau utilizat de contribuabili-persoane fizice/persoane 

juridice si se achita pana la data de 31 martie a anului de referinta.  

Orice persoana care dobandeste un echipament sau utilaj are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate in termen de 

30 de zile inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.  

Pentru dobandirile incepand cu data de 1 martie, taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data dobandirii.  

Pentru echipamentele sau utilajele instrainate, taxa aferenta se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a 

produs aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.  

Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau 

fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Fiecare contribuabil declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform declaratiei de impunere 

(model impus prin legislatia in vigoare). Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie 

contraventii si se sanctioneaza conform legii. 
 
Art. 486 alin. (1) – Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice           5 lei/zi/mp 

Art. 486 alin.(2) si (3) - Taxa anuala pentru detinerea sau utilizarea 

echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit, care folosesc 

infrastructura publica locala. 

 

55lei/an 

Art.486 alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 

administrativa 

                                                    557 lei 

Art.486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de 

consiliile locale 

33 lei inclusiv pentru fiecare m2 sau fractiune de m2 

 

 

 

 
 

LISTA ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR: 1. Autocositoare; 2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu); 3. Autogreder sau autogreper; 4. Buldozer pe 

pneuri; 5. Compactor autopropulsat; 6. Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ; 7. Freza 

autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat ; 8. Freza rutiera ; 9. Incarcator cu o cupa pe pneuri (Ifron I.F.80 ; TIH) ; 10. Instalatie 

autopropulsata de sortare-concasare ; 11 Macara cu greifer ; 19 12. Macara mobila pe pneuri ; 13. Macara turn autopropulsata ; 14. Masina autopropulsata 



pentru oricare din urmatoarele : a) lucrari de terasamente ; b) constructia si intretinerea drumurilor ; c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri ; d) 

finisarea drumurilor; e) forat; f) turnarea asfaltului; g) inlaturarea zapezii ; 15. Sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne ; 16. Tractor pe pneuri ; 17. 

Troliu autopropulsat ; 18. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor ; 19. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa ; 20. Vehicul 

pentru macinat si compactat deseuri ; 21. Vehicul pentru marcarea drumurilor ; 22. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri ; 23. Autostivuitor 

(motostivuitor) ; 24. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje ; 25. Plug de zapada autopropulsat ; 26. Alte vehicule, echipamente sau utilaje. 
 

 
 

SANCȚIUNI 
 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice, pentru anul 2022 

Art.493 

alin. (3) si 

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 76 lei la 

303 lei, iar cele de la lit. b cu amenda de la 303 lei la 722 lei. 
de la  78 lei la  311 lei 

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la  303 lei la 

722 lei 
de la  311 lei la  741 lei 

Art.493 

alin. (4) 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 

gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole. 
De la 362 lei la  1.759 lei. 

           Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice, pentru anul 2022 

Art.493, 

alin (5) 

Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu amenda  de la  312 lei la  1242 lei 

Contraventiile prevazute la alin 2 lit b) se sanctioneaza cu amenda de la 1242 lei la  3106 lei 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 

gestiunea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole 

de la 1449 lei la   7031 lei. 

 

Art. 493, alin. (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, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc 

sau în termen de cel mult 15 ZILE de la data încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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Anexa nr. 2 la proiect HCL nr. 57/2021 

 

 

TAXE SPECIALE 

 
 In conformitate cu prevederile art. 484, alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 

modificata si completata, pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 

persoanelor fizice si juridice, Consiliile Locale pot adopta taxe speciale. 

 Conform art. 484, alin (3) din Legea 227/2015 „taxele speciale se incaseaza numai de la 

persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia sau serviciul public de 

interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acestora, sau de la cele care sunt 

obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”  

 Prin regulamentul sunt precizate modalitatile de stabilire si aplicare a taxelor speciale la nivelul 

comunei Stefan cel Mare. 

 

I  TAXĂ SPECIALĂ PENTRU PROTECȚIA CIVILĂ 

 
In conformitate cu prevederile art. 25 litera „d” din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protectia 

civila, se stabileste anual taxa specială pentru protectia civilă. Taxa speciala pentru protectie civila se 

utilizeaza pentru cheltuielile curente si de capital aferente activității Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență. 

Taxă specială pentru protecția civilă   

Pentru persoane fizice- se stabileste la valoarea de 10 lei/gospodarie/an. 

Pentru persoane juridice – se stabileste la valoarea de 21 lei/an                                                                    

 Taxa speciala pentru protectia civila  se datoreaza anual, cu doua  termene de plata, astfel : 31 

martie 2022 si 30 septembrie 2022. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata 

majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de Codul 

de procedura fiscala. 

 

II   TAXE DE GOSPODARIRE COMUNALĂ  PENTRU ANUL FISCAL 2022 : 
In Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, art.30, alin. (1) se prevede ca: 

 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 

Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 

speciale”, iar la alin. (2),  

 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 

precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 

Taxă: 

▪ pentru înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse inmatricularii (masini autopropulsate 

pentru lucrari, masini agricole sau forestiere, utilaje folosite in lucrari de constructii, etc) 

pentru anul 2022 este de 85 lei; 

▪ de înregistrare a vehiculelor cu tractiune animala pentru anul 2022  este de 32lei ; 

 

III   TAXA DE URBANISM 

 
În Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, la art.30, alin. (1) se prevede ca: 

 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 

Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 

speciale”, iar la alin. (2),  

 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 

precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 
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1. Taxa obtinere aviz (acord) în suma de 54 lei/aviz(acord); 

2. Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de urbanism–107 lei (eliberarea în regim 

de urgenta de 1 zi lucratoare de la data înregistrarii/ depunerii documentatiei complete- in cazul in 

care documentatia se depune in zilele de Vineri, CU se elibereaza in zilele de Luni) 

3. Taxa de urgenta pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/ desfiintare, pe tipuri de 

lucrari: 

a) Categorii de constructii la care se accepta documentatia tehnica cu continut 

simplificat conform anexei 4 la Ordinul 1430/2005, modificat prin Ordinul nr. 119/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (bransamente, racorduri la 

utilitati, anexe, împrejmuiri, sarpante, panouri, firme, organizare de santier) – 107 lei (eliberare in 

regim de urgenta de 1 zi lucratoare de la data inregistrarii/depunerii documentatiei complete) 

b) Locuinte cu si fara racorduri la utilitati – taxa se calculează la categoria de lucrari 

determinata – 64 lei (eliberarea în regim de urgenta de 1 zi lucratoare de la data înregistrarii/ 

depunerii documentatiei complete – conform continutului cadru cu modificarile si completarile 

ulterioare prevazut în Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

construcţii); 

c) Constructii cu alta destinatie decat cea de locuinta – 107 lei (eliberarea in regim de 

urgenta de 1 zi lucratoare de la data înregistrarii/ depunerii documentatiei complete);  

Conform Legii nr. 50/1991, certificatele de urbanism si autorizatiile de construire/desfiintare se 

emit in maxim 30 de zile de la inregistrare. Conform art. 7 din aceeasi lege, documentatia incompleta se 

restituie in 5 zile de la data inregistrarii/depunerii cu mentiunea in scris a elementelor necesare in 

vederea completarii acesteia. 

 

     IV  TAXA  DE SALUBRIZARE 

   În Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale, la art.30, alin. (1) se prevede că: 

 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 

Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 

speciale”, iar la alin. (2),  

 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 

precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 

 Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Consiliile Locale pot adopta taxe speciale pentru 

funcionarea unor servicii publice locale, create pentru persoanele fizice si juridice. 

În aplicarea prevederilor L.101/2006, L. 31/2019 și O.U.G. nr. 74/2018 se stabilește: 

Taxă de salubrizare:   

 (1)   Colectare și transport deșeuri menajere 

 a) 48 lei/an/persoană, pentru deșeuri menajere(exclusiv deșeuri reciclabile) aferentă unui număr 

de 2 ridicări în sezonul rece și 4 ridicări în sezonul cald. 

 b) 300 lei/an/persoană juridică pentru deșeuri menajere(exclusiv deșeuri reciclabile) aferentă 

unui număr de 2 ridicări în sezonul rece și 4 ridicări în sezonul cald. 

În cazul în care se solicită o frecvență mai mare a ridicărilor, solicitantului i se va aplica o 

majorare a taxei de salubrizare de 50% din valoarea aprobată pentru fiecare ridicare suplimentară 

solicitată. 

  c)  0 lei/an/gospodărie și peroană juridică, pentru deșeurile menajere reciclabile(metal, hărtie 

/carton, plastic), aferentă pentru o ridicare pe lună. În cazul în care se solicită o frecvență mai mare se va 

percepe o taxă de 25 lei/an pentru fiecare ridicare în plus solicitată. 

            (2) Colectare și transport alte deșeuri decât cele municipale pe baza de comandă de la  

persoanele fizice sau juridice 120 lei/mc. 

            (3) Curãțarea și transportul zãpezii de pe cãile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau de înghet – 5 lei/gospodarie/an 
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Sumele încasate din taxa de salubrizare se vor vira distinct într-un cont al institutiei, din care se 

va asigura funcționarea Serviciului public de Salubrizare al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt. 

 

 

           V  TAXĂ STARE CIVILĂ 

 

   În Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca: 

 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, 

Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 

speciale”, iar la alin. (2),  

 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 

precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 

 

Taxa oficiere casatorie  32 lei 

Taxa oficiere casatorie in afara orelor de program 55 lei 

Taxa oficiere casatorie inafara sediului institutiei 224 lei 

Taxă eliberare certificate de nastere în regim de urgență 113lei 

Taxa  de eliberare a certificatelor de stare civilă la 

cerere(duplicate) 

 58 lei 

Taxă eliberare adeverințe de stare civilă 16 lei 

 

         VI   TAXE SPECIALE PENTRU BIROUL FINANCIAR-CONTABIL 

 

In Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca: 

 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 

Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 

speciale”, iar la alin. (2),  

 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, 

precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 

 

Emitere certificate fiscale  

Persoane fizice 10 lei 

Persoane juridice  31 lei 

Eliberare copii dupa chitante si alte documente fiscale 

Persoane fizice   5 lei 

Persoane juridice 10 lei 

Taxa consultare dosar fiscal sau de executare 10 lei 

Taxa emitere certificat de nomenclatura stradală 10 lei 

Taxa emitere certificat de edificare a constructiei 10 lei 

Taxa comunicare extras nomenclator stradal  10 lei  

Taxele se percep în cazul in care se solicita serviciul în cel mult 24 de ore. 

 

        VII   ALTE TAXE SPECIALE  

 

În Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca: 

 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice si juridice, 

Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aprobă taxe 

speciale”, iar la alin. (2),  

 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 

precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 
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  - taxă închiriere imobile –Sală festivităti -                                                                            -   55 lei/zi 

  - taxa de închiriere a utilajului- buldoexcavator/autospecială Mercedes Unimog/Renault midlum       - 200 lei/ora 

  - taxa de masuratoare  a terenului  la solicitarea cetatenilor (cadastru)                                 -   55 lei 

  - taxa de eliberare la cerer a actelor de succesiune (anexe)                                                   -   10 lei 

  - taxa ptr. eliberarea certificatului atestare a constructiilor                                                    -   10 lei 

  - taxa pentru eliberarea de copii dupa adeverinte de proprietate, procese verbale de punere in posesie, 

cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului (reg agr)                             -  10 lei 

 - taxa pentru eliberarea de copii dupa registru agricol, lei/filă                                                 -  10 lei 

 - taxa eliberare copie tabel parcelar                                                                                          -   5 lei 

 - taxa eliberare extras plan parcelar                                              -  33 lei 

 - taxa eliberare extras plan parcelar definitiv cu numere cadastrale                                         - 134 lei 

 - taxa eliberare adeverinta registru agricol                                      -  5 lei     

 - taxa pentru eliberarea de copii xerox dupa documentele originale care se afla in arhiva Primariei  

                Stefan cel Mare                                                                                                          -  2 lei/fila                                                                                                    

 - taxa  de  înregistrare a contractelor de arenda                                                                        -  5 lei 

 - taxa  de  întocmire a dosarelor de asistenta socială                                                                -  5 lei 

 - taxa de întocmire a dosarelor de vânzare terenuri                                                                  -  10 lei 

 - taxa eliberare „Adeverinte vechime CAP”                                                                             -  29 lei 

 - taxa eliberare certificat de nomenclatură stradală   P.F                                                          - 10 lei 

 - taxa eliberare certificat de nomenclatură stradală P.J                                                             - 51 lei 

 

 

                                                          

 

         

          VIII    TAXA XEROCOPIERE 

  

       - copie o singura fata pe hartie format A4   -0,5 lei/copie  

       - copie doua fete pe hartie format A4         - 1,0 leu/copie  

       - copie o singura fata pe hartie format A3  - 1,0 leu/copie  

        - copie doua fete pe hartie format A3         - 2,0  lei/copie 
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     Anexă la Taxe speciale –  

 

REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

I. Reglementări generale: 

 Art. 1 Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborate cu 

dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor publice 

locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, şi 

aprobând regulament de stabilire a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes 

local, pentru care se propun taxele respective. 

Art. 2 Compartimentul salubrizare si intretinere drumuri de interes local, în calitate de operator al 

serviciilor publice de salubritate în comuna Stefan cel Mare, asigură colectarea, transportul şi depozitarea, 

în vederea eliminării, a deşeurilor  nepericuloase de la toţi utilizatorii acestor servicii, persoane fizice şi 

persoane juridice.  

Art. 3 Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 

101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, 

utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiazã individual, pe bazã de contract de prestare a 

serviciului de salubrizare;  

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunitãţi locale;  

c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiazã  

 Luand in considerare dificultatile de contractare și finanțare a activității serviciului se impune 

renuntarea la practicarea unui tarif si institutirea unei taxe pentru finantarea acestui serviciu. 

 

II. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare: 

Art. 4 Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare este stabilit prin “Regulamentul 

serviciului de salubrizare în comuna Stefan cel Mare” şi Contractul privind serviciile de depozitare 

deşeuri solide. 

 

III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de 

salubrizare, condiţii de impunere: 

Art.5 Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare 

sunt: 

a) persoanele fizice care au domiciliul sau reședința în comuna Stefan cel Mare; 

b) persoanele juridice care au sediul sau punct de lucru în comuna Stefan cel Mare; 

Art.6  Compartimentul contabilitate va aplica din oficiu taxa specială de salubrizare, calculată pe nr. de 

persoane înscrise/declarate la registrul agricol, care va fi la nivelul minim al frecvenței de ridicare. La 

cererea reprezentantului gospodăriei/persoanei juridice pentru o frecvență mai mare a ridicărilor, se va 

proceda la majorarea taxei de salubrizare conform prevederilor punctului IV din anexa nr. 2 la HCL, 

pentru întreg anul fiscal. 

            Cererea privind majorarea frecvenței de colectare a deșeurilor municipale se va depune de către 

solicitanți până la finele lunii martie an 2022. 

  

Pentru gospodăriile nelocuite, până la data de 31.03.2022 se va depune cerere de scutire de la plata 

taxei. 

            În cazul în care sunt modificări în cadrul componenței membrilor unei gospodării, față de datele 

ce se regăsesc cantonate în cadrul instituției, se va depune o cerere de reeevaluare a taxei de salubrizare 
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impuse din oficiu, însoțită de documente justificative din care să reiasă reședinta/domiciliul persoanei 

care nu se ia în calcul la stabilirea taxei de salubrizare, cerere care se depune până la data de 31.03.2022. 

         

 

IV. Termenele de plată al taxei speciale de salubrizare şi modalităţile de plată: 

Art.7 Taxa specială de salubrizare se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv şi se încasează la caseria Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei 

comunei Stefan cel Mare, ori prin virament bancar. 

 

 

V. Dispoziţii finale: 

 

Art. 10 Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod exclusiv pentru acoperirea 

cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al serviciului public de salubritate. 

 

 

 

 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

Compartiment contabilitate 
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Notă de calcul 
privind fundamentarea taxei de salubrizare 

 

 

▪ Cheltuieli realizate pentru asigurarea funcționării Serviciului de salubrizare 

➢ Bunuri-servicii-întreținere –  22.628,61 lei 

➢ Carburanți                          -  13.317,00 lei 

➢ Depozitare                          - 58.133,00 lei 

➢ Salarii                                 - 415.69,00 lei 

                                                 _________________ 

               TOTAL                            135.647,61 lei 

 

 

▪ Total cantitate deseuri menajere estimată an 2022 – 350 tone(colectat 2020 – 230,24 tone) 

▪ Total număr populatie estimată an 2021 – 3024 locuitori( 1365 gospodării) 

▪ Taxă pentru depozitare deseuri menajere în anul 2021 – 134 lei/tonă inclusiv TVA (în anul 2020 

– 112,62 lei/tonă) 

 

▪ Alte sume aferente functionarii serviciului de salubrizare – 5% - cotă de dezvoltare 

▪ Contribuție APM – 0,21 % din încasare taxă 

 

▪ Indice de inflatie pt an 2022 -  2.6% 

 

  TOTAL  chetuieli estimate pentru asigurarea funcționării Serviciului de salubrizare în                           

anul 2022    -    146.440,05 lei,  

 

 

Taxă de salubrizare propusă pentru anul 2022 – persoane fizice - 48 lei/an/persoană 

-   persoane juridice – 300 lei/an 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Compartiment contabilitate 

Cojocaru Elena 

 
 



Anexa nr. 3 la proiect HCL nr. 57/2021 

 

REGULAMENT 
privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile şi terenurile 

neîngrijite de pe raza comunei Ștefan cel Mare 
 

Art.l. (1) Criteriile de încadrare a cladirilor și terenurilor neîngrijite, ai căror proprietari sunt 

persone fizice sau juridice de drept public sau privat, situate în intravilanul/extravilanul comunei 

Ștefan cel |Mare, sunt următoarele 

a)    clădire neîngrinjită – imobil în stare avansată de degradare, insalubru, fațade neraparate/ 

necurățate/netencuite/nezugrăvite, lipsă geamuri sau sparte și alte situații de asemenea natură. 

b)   teren neîngrijit – teren acoperit de buruieni, neamenajat/în stare de paragină, pe care nu s-au 

efectuat lucrari de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic sau pe care sunt 

depozitate/abandonate deseuri(din construcții, vegetale, menajere, etc). 

(2) Fac excepţie de la suprainpozitare imobilele care deţin autorizaţie de 

construire/desființare în termen de valabilitate și au anunțat Inspectoratul de Stat în Construcţii și 

primăria comunei Ștefan cel Mare despre începerea lucrărilor. 

 
Art.2. (1) În vederea identificării cădirilor şi/sau terenurilor neîngrijite, se constituie, prin 

Dispoziţia Primarului, Comisia mixtă de control, denumită în continuare Comisie, formată din 

reprezentanţi ai compartimentului urbanism si amenajare teritorială, asistență socială si 

contabilitate(taxe si impozite locale), care vor face deplasări periodice în teren, pe baza unui plan 

de verificare stabilit de către aceasta, în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite. 

(2) Comisia se va deplasa în teren pentru a identifica terenurile/clădirile neîngrijite şi va întocmi 

la faţa locului Nota de constatare prevăzută la Anexa nr. 1, însoţită de fotografii. În nota de 

constatare (Anexa nr. 1) se vor consemna elementele care conduc la încadrarea 

clădirilor/terenurilor în categoria celor neîngrijite, în accepţiunea articolului nr.168 din Normele 

metodologice de aplicare a Codului Fiscal. 

(3)    După identificarea clădirii/terenului neîngrijit, Comisia va proceda la identificarea 

proprietarului imobilului, în vederea comunicării către acesta a somaţiei (Anexa nr. 2) în vederea 

îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de aceasta. În situaţia în care proprietarul nu poate fi identificat 

la faţa locului, Comisia va face toate demersurile în obținerea datelor de contact ale acestuia, 

precum şi a domiciliului/sediului fiscal. În toate cazurile, pentru identificarea proprietarilor 

cetăţeni români sau străini, compartimentul financiar contabil va comunica Comisiei, la cererea 

acesteia, o listă cu numele şi adresa proprietarilor, aşa cum figurează aceştia în evidenţa fiscală. 

Solicitarea se va înainta în termen de 5 zile de la încheierea notei de constatare, iar răspunsul se va 

comunica în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării.       
                       ' 
Art.3. (1) După identificarea proprietarului, se va comunica acestuia somaţia, la adresa de 

domiciliu, în cel mult 10 zile de la întocmirea notei de constatare, astfel încât să se asigure luarea 

la cunoştiinţă de către proprietar prin una din modalităţi: înmânare, dacă se asigură primirea sub 

semnătură a documentului, prin confirmare de primire, iar în caz de neprimire prin afişare pe 

pagina de internet a Primăriei comunei Ștefan cel Mare. 

(2) În cazul persoanelor fizice, reşedinţa va fi considerată domiciliu când acesta nu este 

cunoscut, iar în lipsa reşedinţei, persoana fizică este considerată că domiciliază la ultimul domiciliu 

cunoscut. 



(3) Persoanele juridice se înștiințează la sediul social, iar în cazul celor aflate în procedura 

specială de faliment la lichidator, respectiv la administratorul judiciar. 

 

            (4) Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului îşi îndeplineşte 

obligaţiile menţionate în somaţie, acesta va notifica Comisia solicitând deplasarea acesteia la faţa 

locului pentru constatarea situaţiei de fapt. Comisia va proceda la întocmirea Procesului verbal de 

conformitate prevăzut în Anexa nr. 3, în care va menţiona gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse 

în nota de constatare iniţială. Un exemplar se comunică proprietarului clădirii/terenului. 

 

Art.4 În cazul în care, după expirarea termenului acordat, care nu poate depăşi data de 30 

noiembrie a anului în curs, Comisia constată că proprietarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute 

în somaţie, va întocmi, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, Nota de constatare 

(Anexa nr. 4) în care va fi consemnată menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, 

conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. Nota de constatare va fi însoţită, obligatoriu, de 

fotografii care să ateste starea clădirii/terenului la data inspecţiei. 

 

Art.5  (1) Dosarul constituit din somaţia comunicată, nota de constatare iniţială şi nota de 

constatare finală, însoţite de fotografii şi alte înscrisuri doveditoare, împreună cu referatul ce 

conţine istoricul procedurii îndeplinite de către Comisie, vor fi comunicate compartimentului 

financiar contabil, în cel mult 3 zile de la data întocmirii notei de constatare finală, împreună cu 

un referat redactat de către secretarul Comisiei, ce va conţine istoricul procedurii îndeplinite de 

către Comisie, care va fi înaintat prealabil spre aprobare ordonatorului principal de credite. 

             (2)  Pe baza dosarului primit, compartimentul financiar contabil va proceda la majorarea 

impozitului pentru imobilele vizate încapând cu anul fiscal următor. 

(3) În situaţia în care proprietarjul nu înştiinţează Comisia de ducerea la îndeplinire a 

obligaţiilor stipulate în somaţie, cu dovezi în acest sens, impozitul majorat se aplică şi în anii fiscali 

următori, la nivelul cotelor de majorate stabilite prin hotărâri anuale ale Consiliului Local. 

         

Art.6  În situaţia în care proprietarul clădirii/terenului neîngrijit comunică Comisiei îndeplinirea 

obligaţiilor menţionate în somaţie, Comisia are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data 

notificării să se deplaseze la faţa locului pentru constatarea situaţiei de fapt. Comisia, prin 

reprezentantul compartimentului urbanism și amenajare teritorială, va proceda la întocmirea 

procesului verbal de conformitate prevăzut în Anexa 3, însoţit de fotografii doveditoare, în care va 

menţiona îndeplinirea în totalitate a măsurilor dispuse în nota de constatare iniţială.  

            Compartimentul financiar contabil(taxe si impozite locale) va întocmi un referat privind 

propunerea de încetare a majorării impozitului, care va fi înaintata ordonatorului de credite în 

vederea aprobării. Ulterior, modificările în rolul fiscal se vor opera începând cu anul fiscal următor. 

 

Art.7  În situaţia în care proprietarul clădirii/terenului neîngrijit înstrăinează imobilul respectiv 

înaintea termenului la care trebuia să efectuieze lucrările de întreținere/îngrijire necesare, se va 

relua procedura de la art.3, pe numele noului proprietar. 

 

  

Președinte ședință 

Preutu Grigore 

 



JUDEŢUL NEAMȚ 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

           Anexa nr. 1 la Regulament 

 

 

 

NOTĂ DE CONSTATARE 
 

Comisia de identificare a clădirilor/terenurilor neîngrijite situate în intravilanul/extravilanul 

comunei Ștefan cel |Mare, în vederea aplicării prevederi or art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal şi pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii 227/2015 privind  Codul   Fiscal,   s-a  deplasat în  teren   la  data  de   ...................   la   imobilul   

situat  pe  str.........................................../punctul denumit..................  nr..........   şi   a  constatat,  încadrarea  

clădirii/terenului  în  categoria  celor considerate ca fiind neîngrijite, pentru următoarele considerente: 

CLĂDIREA/TERENUL: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

MASURI DISPUSE: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Emiterea somaţiei pentra efectuarea lucrărilor de întreţinere/îngrijire/reabilitare necesare, până la 

data de..........................a anului în curs. 

 

Anexă: foto 

 

 

 

COMISIA: 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL NEAMȚ 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

           Anexa nr. 2 la Regulament 

 

Către, 

__________________________________________ 
 

Cu domiciliul/reședința 

în____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul/extravilanul comunei 

Ștefan cel Mare, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal şi pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, numită prin Dispoziția primarului 

nr...................../................................., vă comunică prezenta 

 

 

SOMAŢIE 

 

 

prin care vă pune în vedere ca până la data de................................a anului în curs să procedaţi la 

luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de salubrizare/întreţinere/reabilitare a clădirii/terenului 

........................................, situat în comuna Ștefan cel Mare, punctul/str.............., nr............. 

 

Nerespectarea termenului şi a măsurilor dispuse prin prezenta somaţie, atrage după sine 

aplicarea prevederilor legislaţiei specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe 

clădire/teren cu 500%. 

De asemenea, precizăm că aveţi obligaţia potrivit art. 3, alin. (2) din Regulament, aprobat prin 

HCL... ..............................să notificaţi comisia după îndeplinirea obligaţiilor impuse de prezenta 

somaţie, până cel târziu la  data de 30 noiembrie a anului în curs. 

 

 

 

 

 

COMISIA: 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL NEAMȚ 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

           Anexa nr. 3 la Regulament 

 

 
PROCES VERBAL DE CONFORMITATE 

 

 

Comisia de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul/extravilanul  

comunei Ștefan cel Mare, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal şi pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentri aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.227/2015 privind   Codul   Fiscal,   s-a   deplasat  în   teren   la   data   de   ........................   la   

imobilul   situat în punctul,............................./str................................................nr..............,satul 

................................................., proprietatea......................................cu     domiciliul/sediul     în     

localitatea.................................................. 

str.................................................nr......, bl....., ap..., CNP/CIF......................................şi a întocmit prezentul 

 

 

 

PROCES VERBAL DE CONFORMITATE 

 

 

 

care atestă faptul că proprietarul s-a conformat somaţiei nr.................../................................... 

astfel:_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

în cazul intervenţiei pe terenuri şi clădiri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele 

construite protejate, lucrările au fost efectuate în baza avizului nr............din................ emis de  Direcția 

Județeană pentru Cultură Neamț. 

 

 

 

 

COMISIA: 

 

 
 



JUDEŢUL NEAMȚ 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

           Anexa nr. 4 la Regulament 

 

 

 

NOTĂ DE CONSTATARE 
Comisia de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul/extravilanul  comunei 

Ștefan cel Mare, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal şi pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentri aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2015 privind   Codul   Fiscal,   s-a   deplasat  în   teren   la   data   de   ........................   la   imobilul   

situat în punctul,............................./str................................................nr..............,satul 

................................................., și a constatat nemodificarea condițiilor de încadrare a imobilului în 

categoria celor neîngrijite, pentru următoarele considerente: 

 

 

TERENUL/CLĂDIREA: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

MĂSURI DISPUSE 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Se propune menținerea majorării impozitului pentru imobilul(le) menționate mai sus. 

Anexă: foto 

 

 

 

 

 

COMISIA: 


