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Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia 
României, republicată; 
 articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
 art. 20 si 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
 art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 si 
art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 
 Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări si 
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările si completările ulterioare; 
 art. 19 si art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
 art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 
protectia persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 
 art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) si art. 44 alin. (2) lit. d) din 
Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) si c), alin. (3), alin. (5) si alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006, republicată;  
 art. 10 lit. g) si art. 34 alin. (2) si (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006; 
 art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 
 art. 5 din Legea cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 

HOTĂRÂREA 
 pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 65 din 22.12.2016 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,  
- anul 2017 

 



 art. 6 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
si serviciilor de piată, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
 art. 2 şi 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2001 privind înfiin ţarea, organizarea si 
functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură, aprobată cu modificări si 
completări prin Legea nr. 39/2002;  
 art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane 
si rurale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2002; 
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate 
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si presedintelui Institutul 
National de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
 Hotărârii Consiliului Local nr 52/2013 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la 
nivelul Comunei Vînători Neamt; 
luând act de:  
 -Expunerea de motive a primarului Comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr . 4550   
din   17.10.2017 ; 
 -Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, înregistrat 
sub  nr.4551  din 17.10.2017 ; 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
Consiliul Local al Comunei Vînători Neamţ  adoptă prezenta hotărâre :  
 
  Art. 1 . –  ART. 286 alin.(2) se modifica potrivit Anexei nr.1  la prezenta hotarâre, parte 
integrantă a acesteia. 

  Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul  
Comunei Vinatori Neamt prin aparatul de specialitate. 

 Art. 3 . – Incepând cu data prezentei orice altă prevedere contrară îşi incetează 
aplicabilitatea.  
 Art.4 .  – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarâre institutiilor si persoanelor 
interesate. 
 
Nr. 78 
Din 26.10.2017 

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Constantin GUŞAVAN                                                          

 
 
 

                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ 
  
  Total consilieri locali : 15                                      
   Prezenti :    14 
   Pentru  :  1 4     
   Împotriv ă:-  
   Abţineri :-                        



 
PROIECT                                             ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

 
 
 
 

 

 
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia 
României, republicată; 
 articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
 art. 20 si 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
 art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 si 
art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 
 Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări si 
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările si completările ulterioare; 
 art. 19 si art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
 art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 
protectia persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 
 art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) si art. 44 alin. (2) lit. d) din 
Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) si c), alin. (3), alin. (5) si alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006, republicată;  
 art. 10 lit. g) si art. 34 alin. (2) si (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006; 
 art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

HOTĂRÂREA 
 pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 65 din 22.12.2016 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,  
- anul 2017 

 



 art. 5 din Legea cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 art. 6 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
si serviciilor de piată, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
 art. 2 şi 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2001 privind înfiin ţarea, organizarea si 
functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură, aprobată cu modificări si 
completări prin Legea nr. 39/2002;  
 art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane 
si rurale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2002; 
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate 
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si presedintelui Institutul 
National de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
 Hotărârii Consiliului Local nr 52/2013 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la 
nivelul Comunei Vînători Neamt; 
luând act de:  
 -Expunerea de motive a primarului Comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr . 4550   
din   17.10.2017 ; 
 -Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, înregistrat 
sub  nr.4551  din 17.10.2017 ; 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
Consiliul Local al Comunei Vînători Neamţ  adoptă prezenta hotărâre :  
 
  Art. 1 . –  ART. 286 alin.(2) se modifica potrivit Anexei nr.1  la prezenta hotarâre, parte 
integrantă a acesteia. 

  Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul  
Comunei Vinatori Neamt prin aparatul de specialitate. 

 Art. 3 . – Incepând cu data prezentei orice altă prevedere contrară îşi incetează 
aplicabilitatea.  
 Art.4 .  – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarâre institutiilor si persoanelor 
interesate. 
 

Ini ţiator,  
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 

                                                                                  Secretar, 
                                                                                 Alina Iuliana FLOŞ 
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COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  4550   din 17.10.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Conform H.C.L 65/22.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum 

şi taxelor speciale, pe anul 2017, potrivit art.286 alin. (2) s-a instituit taxa locala doar pentru 
cei nerezidenti, insa, motivat de faptul ca cei nerezidenti au convenit cu cei rezidenti sa le 
efectueze transporturile pe raza comunei, iar pentru a face venit la bugetul local şi pentru a 
nu se crea o situatie confuza şi tensionata la nivelul comunei, propunem la plata pentru 
folosirea drumurilor comunale atat pe cei rezidenti cât şi pe cei nerezidenţi, întrucât 
infrastructura publică locală este grav afectată.  

Totodată, propunem modificarea şi completarea H.C.L nr. 65 din 22.12.2017 după 
cum urmează: 

Anexa 3 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  PENTRU ANUL 2017 

-  lei - 

Art. 486 alin. (2)  
�  Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor 
destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe 
pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.*): 

 
2017 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Tractoare. 

10lei/10lei/500lei 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Remorci osii 
2/4/taxa folosire drumuri comunale  

10lei/10lei/200lei/5 lei m.c. 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Buldoexcavatoare/ 
taxa folosire drumuri comunale  

10lei/10lei/800lei/5lei m.c. 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Ifron./ taxa folosire 
drumuri comunale 

10lei/10lei/500lei/5 lei m.c 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Taf (tractor articulat 
forestier)/ taxa folosire drumuri comunale  

10lei/10lei/700lei/5lei m.c. 

 
Primarul comunei Vînători Neamţ, 

jr. Maria PETRARIU 
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JUDEŢUL NEAM Ţ 
COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr.  4550   din 17.10.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Conform H.C.L 65/22.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum 

şi taxelor speciale, pe anul 2017, potrivit art.286 alin. (2) s-a instituit taxa locala doar pentru 
cei nerezidenti, insa, motivat de faptul ca cei nerezidenti au convenit cu cei rezidenti sa le 
efectueze transporturile pe raza comunei, iar pentru a face venit la bugetul local şi pentru a 
nu se crea o situatie confuza şi tensionata la nivelul comunei, propunem la plata pentru 
folosirea drumurilor comunale atat pe cei rezidenti cât şi pe cei nerezidenţi, întrucât 
infrastructura publică locală este grav afectată.  

Totodată, propunem modificarea şi completarea H.C.L nr. 65 din 22.12.2017 după 
cum urmează: 

Anexa 3 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  PENTRU ANUL 2017 

-  lei - 

Art. 486 alin. (2)  
�  Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor 
destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe 
pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.*): 

 
2017 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Tractoare. 

10lei/10lei/500lei 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Remorci osii 
2/4/taxa folosire drumuri comunale  

10lei/10lei/200lei/5 lei m.c. 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Buldoexcavatoare/ 
taxa folosire drumuri comunale  

10lei/10lei/800lei/5lei m.c. 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Ifron./ taxa folosire 
drumuri comunale 

10lei/10lei/500lei/5 lei m.c 

 Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Taf (tractor articulat 
forestier)/ taxa folosire drumuri comunale  

10lei/10lei/700lei/5lei m.c. 

 
SEF BIROU IMPOZITE SI TAXE, 

                                                           Elena STANOAIA 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


