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PROIECT  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 
 
 
 
 

 
Consiliul local al comunei Vânători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia 
României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 si art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

d) 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; 

e) Hotararea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a Legii 277/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările si completările ulterioare; 

g) art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
h) 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; 

i) Hotărârii Consiliului Local nr 52/2013 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la 
nivelul Comunei Vînători Neamt; 

luând act de:  
- Comunicatul de presa nr. 41/13.02.2020 referitor la rata inflatiei pe anul 2019 publicat pe 

site-ul Institutului National de Statistica; 
- Expunerea de motive a primarului Comunei Vinatori Neamt, înregistrată sub nr. 4124     

din 23.10.2020 ; 
- Raportul de specialitate al Biroului Impozite şi Taxe, înregistrat sub  nr. 4124 din 

23.10.2020 ; 

HOTĂRÂREA 
 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,  

- anul 2021 
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- luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 
dreptul să instituie si să perceapă impozite si taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finantarea activitătilor stabilite în competenta acestor  
autorităti, 

în temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. b) si alin (4) lit. c) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
Consiliul Local al Comunei Vinatori Neamt  adoptă prezenta hotărâre.  
 
 Art. 1. - 1) Impozitele si taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2020, se 
stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 
 2) TABLOUL cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor 
locale, taxele speciale, alte taxe locale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se 
ajustează, după caz, de către Consiliul Local al al Comunei Vânători Neamţ sunt prevăzute în 
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
         3) Pentru  cladirile rezidentiale si  cladirile anexa , aflate in proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii 
impozabile a cladirii, conform  art.457 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
  4) Pentru  caldirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% conform art.458 alin. 1 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, asupra valorii care poate fi: 
  - valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
  - valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 
ani anteriori anului de referinta; 
  - valoare cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in 
cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 
  In  cazul  in care valoarea cladirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (4), 
impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate din 
aplicarea valorilor stabilite in tablou conform art. 457 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal. 
  5) Pentru  cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4% 
asupra valorii impozabile a cladirii. 
 6) Pentru  cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 0.1% asupra valorii impozabile a 
cladirii conform, art.460 alin .1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
 7) Pentru  cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice, impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.5% asupra valorii 
impozabile a cladirii conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
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  8) Pentru  cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza 
prin aplicare unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
  Pentru  stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirii aflate in 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru 
care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi: 
 -ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; 
 -valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; 
 -valoarea  finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul 
anului fiscal anterior; 
 -valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in 
cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior. 
 In cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea 
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii. 
 In cazul  cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in 
contabilitate proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului 
dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 
 9) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in 
ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5% conform 
art.460 alin. 8 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 
 10) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100% conform 
art.470 alin 3 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 
 11) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea taxei in 
cota de 3% la valoarea serviciilor de reclama si publicitate; 
 12) Cota de impozit pentru calculul impozitului pe spectacol: 
  - 2% - in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, 
opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitive sportive interna sau internationala; 
  - 3% - in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate mai sus; 
 Art. 2. - Bonificatia prevazută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin (2) si art 472 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste dupa cum urmează: 
 în cazul impozitului/taxei pe cladiri - 10%; 
 în cazul impozitului/taxei pe teren - 10%; 
 în cazul impozitului pe mijloacele de transport - 10%. 

 Art. 3.Cotele aditionale, prevazute la art. 489 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal, se stabilesc după cum urmeaza: 
 in cazul impozitului/taxei pe caldiri(pentru contribuabilii persoane fizice), la 9,3%; 
 in cazul impozitului si taxei pe teren(cu exceptia impozitului/taxei pe terenurile: 

amplasate in intravilan – terenuri cu constructii), la 17,9%; 
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 in cazul impozitului/taxei pe mijloacele de transport : 
o pentru vehicole inmatriculate, la 15,4% 
o pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau 

mai mare ce 12 tone, pentru combinatii de autovehicole, un autovehicol articulat 
sau tren rutier, de ransport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai 
mare de 12 tone, pentru remorci, semiremorci sau rulote la 9,2%; 

 Art. 4. - Se aprobă anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2020, mai 
mici de 40 lei inclusiv, conform art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. 
 Art. 5. - Se aprobă procedura de calcul şi plată a taxelor prevăzute la art. 486 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexei  
nr. 2 care face parte din prezenta hotarare. 
  Art. 6  - Se aprobă acordarea facilităţilor fiscale pentru anul 2021 pentru persoane fizice, 
potrivit Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 7  - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv 
hotararile Consiliului Local al Comunei Vinatori Neamt, prin care s-au instituit/stabilit 
impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in 
Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 8  - Lista actelor normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Comunei 
Vinatori Neamt, in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori 
anului fiscal curent, este prevazuta in Anexa nr. 5. 
          Art. 9 – Se aproba criteriile se stabilire a cotelor aditionale prevazute la art. 489 alin.(2)  
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, potrivit Anexei nr. 6 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul  
Comunei Vinatori Neamt prin aparatul de specialitate al său.  
 Art. 11. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului al Comunei 
Vinatori Neamt în termenul prevăzut de lege, primarului al Comunei Vânători Neamţ şi 
prefectului judeţului Neamţ şi se aduce la cunostintă publică prin afişarea la Primărie, în spatiul 
accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet .  

 
Initiator, 

Primarul comunei Vinatori Neamt 
 Jr. Maria Petrariu  

                                                                                       Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                    Alina-Iuliana FLOŞ 
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T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele 

speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către 

Consiliul Local al  comunei Vînători Neamţ,  

în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite şi taxe locale 

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) 

clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

0,1% 0,1% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                                                              
- lei/m² - 

 

 

 

Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

VALORILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
şi/sau chimic 

 

1159 

 

695 
1203 721 

                               Anexa nr. 1  H.C.L nr.     din   26.11.2020 
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B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic  

347 

 
232 360 241 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
şi/sau chimic   

232 203 241 211 

D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic şi/sau chimic   

145 87 151 90 

 COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

Art. 458 alin. (1) -clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice                                 

0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. (1) -clădirile rezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice                 

0,1% 0,1% 

Art. 460 alin. (2) -clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice                             

0,5% 0,5% 

Art .460. alin. (8) –proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 
ani anteriori anului de referinţă 

5% 5% 

Art. 462 alin. (2)   -Pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe clădiri până la data de 31 martie - 
bonificatie                                 

10% 10% 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii 

                                                                                                                                                           - lei/ha - 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2020 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 

localităţi 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
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Zona în 

cadrul 

localităţii 

IV V IV V 

A 1107 884 1149 918 

B 884 665 918 690 

C 665 442 690 459 

D 434 222 450 230 

Art. 465 alin. (4)      Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de 
terenuri cu constructii        

                                                                                                                                                                                              - lei/ha - 

 

  NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 35 26 24 19 36 27 25 20 

2 Păşune 26 24 19 16 27 25 20 17 

3 Fâneaţă 26 24 19 16 27 25 20 17 

4 Vie 58 44 35 24 60 46 36 25 

5 Livadă 66 57 44 35 69 59 46 36 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 38 29 25 20 39 30 26 21 

7 Teren cu ape 19 16 10 X 20 17 10 X 

8 Drumuri şi căi ferate X X x X X X x X 

9 Neproductiv X X x X X X x X 
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Art. 465 alin. (7)                         Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan                                                                                                                             
- lei/ha - 

 

Categoria de folosinta 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

1. 
Teren curti constructii 39 40 

2 
Teren arabil 62 64 

3 
Păşune 35 36 

4 
Fâneaţă 35 36 

5 
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 69 72 

5.1 
Vie până la intrarea pe rod X X 

6 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 70 73 

6.1 
Livadă până la intrarea pe rod 20 21 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 
celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

22 
23 

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 

X 
X 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 7 

8.1 
Teren cu amenajări piscicole 42 44 

9 
Drumuri şi căi ferate X X 

10 
Teren neproductiv X X 

Art. 467 alin. (2) - pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 
data de 31 martie - bonificatie                                   

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

10% 10% 
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CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

  Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta Lei/200 cm³ sau 
fracţiune din aceasta 

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

10 10 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrică de peste 1.600 cm3 

11 11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 
şi 2.000 cm3 inclusiv 

22 23 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 
şi 2.600 cm3 inclusiv 

88 91 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 
şi 3.000 cm3 inclusiv 

176 183 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 
cm3 

355 368 

7 Autobuze, autocare, microbuze 29 30 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 

37 38 

9 Tractoare înmatriculate 22 23 

 II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
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1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 
cm3                       2 

                     
2 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 
cm3 

4 4 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 61 63 

 * grupa de 200 cm3 sau fracţiune din 
aceasta 

 

Art. 470 alin. (3) – in cazul mijloacelor de transport 
hibride, impozitul se reduce cu  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

 100% 100% 

 

 

Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone      

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

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 

0 164 0 170 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică 
de 14 tone 

164 457 170 474 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică 
de 15 tone 

457 642 474 666 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică 
de 18 tone 

642 1455 666 1510 
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 5 Masa de cel puţin 18 tone 642 1455 666 1510 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică 
de 17 tone 

164 287 170 298 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică 
de 19 tone 

287 589 298 611 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică 
de 21 tone 

589 765 611 794 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică 
de 23 tone 

765 1180 794 1225 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 

1180 1832 1225 1902 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 26 tone 

1180 1832 1225 1902 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1180 1832 1225 1902 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 

765 776 794 805 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 27 tone 

776 1211 805 1257 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică 
de 29 tone 

1211 1923 1257 1996 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică 
de 31 tone 

1923 2852 1996 2960 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică 
de 32 tone 

1923 2852 1996 2960 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1923 2852 1996 2960 
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Art. 470 alin. (6) Combinatii de autovehicule, un autovehicol articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala 
maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone      

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute, majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau un 
echivalentele 
recunoscute, 

majorate 

alte 
sisteme 

de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare, 
majorate 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică 
de 14 tone 

0 0 
0 0 

 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică 
de 16 tone 

0 0 
0 0 

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică 
de 18 tone 

0 74 
0 77 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică 
de 20 tone 

74 170 
77 176 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică 
de 22 tone 

170 398 
176 413 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică 
de 23 tone 

398 515 
413 535 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 

515 930 
535 965 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 28 tone 

930 1630 
965 1692 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 930 1630 965 1692 

I
I 

2 + 2 axe 
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 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 

160 372 
166 386 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 26 tone 

372 611 
386 634 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică 
de 28 tone 

611 897 
634 931 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică 
de 29 tone 

897 1083 
931 1124 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică 
de 31 tone 

1083 1779 
1124 1847 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică 
de 33 tone 

1779 2469 
1847 2563 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică 
de 36 tone 

2469 3749 
2563 3891 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

2469 3749 
2563 3891 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2469 3749 2563 3891 

I
I
I 

2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1965 2734 
2040 2838 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2734 3716 
2838 3857 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2734 3716 2838 3857 

I
V 

3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1736 2411 
1802 2503 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2411 3335 
2503 3462 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 

3335 4933 
3462 5120 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 3335 4933 3462 5120 
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V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

987 1195 
1025 1240 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 

1195 1785 
1240 1853 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 

1785 2841 
1853 2949 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1785 2841 1853 2949 

 

 

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

 NIVELURILE 
STABILITE  

DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

 Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    11 11 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 39 40 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  60 62 

d. Peste 5 tone 74 77 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe 
apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 22 23 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59 61 

3. Bărci cu motor 221 229 

4. Nave de sport şi agrement 1175 1220 

5. Scutere de apă 221 229 

6. Remorchere şi împingătoare: 0 0 

a) până la 500 CP, inclusiv 587 609 
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b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 954 990 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1468 1524 

d) peste 4000 CP 2349 2438 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 191 198 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: 0 0 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 191 198 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 
3000 de tone, inclusiv 294 305 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 515 535 

Art. 472 alin. (2)- plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul 
de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 
la data de 31 martie - bonificatie                                                             

COTA STABILITĂ 
DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 
ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

10% 10% 

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  
URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE ŞI 

AUTORIZAŢII 

Art. 474 alin. (1)    

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediul urban    

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - lei 

a) până la 150 m² inclusiv 3 3 

b) între 151 şi 250 m² inclusiv 3,5 3,5 

c) între 251 şi 500 m² inclusiv 4,5 4,5 

d) între 501 şi 750 m² inclusiv 6 6 

e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 7 7 
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f) peste 1.000 m² 7+0,005lei/m2,pentru fiecare 
m2 care depaseste 1000m2. 

7+0,005lei/m2,pentru fiecare 
m2 care depaseste 1000m2. 

Art. 474 alin. (4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 7 7 

Art. 474 alin. (10)   

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 1 0 

Art. 474 alin. (14) 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 
panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în 
spaţiile publice 7 7 

Art. 474 alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente 14 15 

Art. 474 alin. (16)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 9 9 

Art. 475 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 20 21 

Art. 475 alin. (2)   

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 80 83 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv 290 301 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 4631 4807 
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 
PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

3% 3% 

Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate  

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

 - lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 

27 28 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei 
structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

21 22 

 

 

 

  

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  

Impozitul pe spectacole 
COTELE 

STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 
2021 

COTA 
STABILITĂ 

DE 
CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU 
ANUL 2021 

a) 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 

0% - 2% 

 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele 
enumerate la lit. a) 

0% - 5% 
3% 
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CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

 

Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe 
speciale, modul de organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa 
A.1 care face parte integrantă din anexa A. 

În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula 
introductivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta. 

Art. 484 

Taxe 
speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile 
publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 
2020 

- lei - 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 
2021 

- lei - 

Nr. 
crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv 
hotărârile Consiliului Local prin 

care s-au instituit aceste taxe 
speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ŞI 
DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE 

S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 
Art. 6  alin. (2) din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 99/2000 … 

Taxe speciale pentru eliberarea acordului 
privind exercitarea activităţii de comercializare 
în zone publice 

  

2. 
Art. 2 şi 3 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 13/2001 … 

Taxe speciale pentru prestări de servicii 
specifice în domeniul cadastrului şi agriculturii 

  

3. 
Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 
… 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor 
serviciilor de copiere a documentelor 

0,5lei/pg 0,5lei/pg 

4. 
Art. 14 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 21/2002 … 

Taxe speciale pentru finanţarea obiectivelor 
aprobate prin referendum 

  

5. 
Art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 71/2002 … 

Taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat 

  

6. 
Art. 18 din Legea nr. 333/2003 … Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază   

7. 
Art. 25 lit. d) din Legea nr. 
481/2004 … 

Taxe speciale pe linia protecţiei civile 

- persoane fizice 

- persoane juridice 

 
 

 

8. 

Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 
51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de 
exploatare ori de investiţii. 

  1.- taxa pentru utilizarea tractorului cu 
remorca,in cadrul Seviciului prestari servicii 
comunitare; 

100lei/ora utilizare 
100lei/ora 
utilizare 
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  2. – taxa pentru utilizarea utilajului 
CATERPIL, in cadrul Serviciului prestari 
servicii comunitare; 

100lei/ora utilizare 
100lei/ora 
utilizare 

9. 

Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. 
(1) lit. b) şi c), alin. (3), alin. (5) şi 
alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, 
republicată 

Taxe speciale pentru intretinerea si curatenia 
zonelor publice din comuna Vinatori 
Neamt(taxa salubrizare) 

1. – persoane fizice: 
-  persoane juridice  

 

- 

 

 

- 

 

 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE  

 NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

 - lei - 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 

2021 

-  lei - 

Art. 486 alin. (1)   – pentru realizarea unor lucrari pe domeniul public taxa 
se stabileste la 13lei/mp/zi; 

Taxa se achita la data obtinerii autorizatiei de la structura specializata in 
domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului,iar autorizatia se obtine pe 
baza de cerere. 

 

14lei/mp/zi 

 

15lei/mp/zi 

 

a) – pentru ocuparea  terenurilor apartinand domeniul public, cu 
constructii provizorii, autorizate in conditiile legii, taxa se stabileste 
la 13lei/mp/zi; achitarea acestei taxe nu il exonereaza pe contribuabil 
de plata redeventei sau chiriei,dupa caz,precum si de la plata 
impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren. 

Taxa in suma de 13 lei/mp/zi se stabileste incepand cu data autorizarii si se 
achita in 4 rate egale, respectiv la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 
noiembrie.  

In cazul constructiilor provizorii realizate sau desfiintate in cursul anului 
fiscal, taxa se calculeaza proportional cu perioada ramasa pina la sfarsitul 
anului fiscal. 

 

14lei/mp/zi 15lei/mp/zi 
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b) – pentru vanzarea produselor ce fac obiectul comertului in targuri, 
standuri,situate de-a lungul drumurilor publice, in parcuri, locuri 
publice special amenajate, in parcari,taxa se stabileste la 7 lei/mp/zi. 

Taxa se achita la agentul incasator,la solicitarea acestuia,pe baza masuratorii 
efectuate de respectivul agent, in vederea stabilirii exacte a suprafetei ocupate 
de fiecare vanzator in parte, dupa care se elibereaza chitanta corespunzatoare. 

7lei/mp/zi 7lei/mp/zi 

c) – taxa oficiere casatorie: 
1. – taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care au domiciliul 

pe raza com. Vinatori-Neamt, in locatiile puse la dispozitie de 
autoritatea locala. 

2. - taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care nu au 
domiciliul pe raza com. Vinatori-Neamt, in locatiile puse la 
dispozitie de autoritatea locala.         

3. Taxa pentru oficierea casatoriei in locatiile puse la dispozitie de 
autoritatea locala, inainte de implinirea termenului legal  

1.– sambata/duminica 
si sarbatorile legale, in 
afara orelor de program 

– 200lei; 

      2. – sambata/duminica 
si sarbatorile legale, in 

afara orelor de program– 
300lei; 

3.in timpul saptamanii, 
sambata, duminica si 
sarbatorile legale – 300 lei 

1.– 
sambata/duminica 

si sarbatorile 
legale, in afara 

orelor de program 
– 200lei; 

      2. – 
sambata/duminica si 
sarbatorile legale, in 

afara orelor de 
program– 300lei; 

3.in timpul 
saptamanii, sambata, 

duminica si 
sarbatorile legale – 

300 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.*): 

 

2020 

 

2021 

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

10lei/10lei/500lei 10lei/10lei/500lei 

2. 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. 10lei/10lei/200lei/5 lei 
m.c. 

3. 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. 10lei/10lei/800lei/5lei 
m.c. 

4. 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 10lei/10lei/500lei/5 lei 
m.c 

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

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

10lei/10lei/100lei 10lei/10lei/100lei 

7. Taxa de inscriere/ taxa pentru eliberarea certificatului de 
inscriere/taxa  ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – 
Vehicul cu tractiune animala (un tragator). 

10lei/10lei/50lei 10lei/10lei/50lei 
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8. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de 
inscriere/taxa ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – 
Vehicul cu tractiune animala (doi tragatori). 

10lei/10lei/60lei 10lei/10lei/60lei 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca 
majorarea să poată depăşi 50% din această valoare*. 

525 545 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

30 31 

Art. 486 alin. (6)   Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de 
locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente 
cotei de contribuţie a proprietarilor. 

0 0 

 

CAPITOLUL  XI – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

- lei - - lei - 

 lit. A) se sancţionează cu amendă 74-293 77-304 

 lit. B) se sancţionează cu amendă 293-731 304-759 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, 
a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 

341-1657 354-1720 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.  
  

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. A) se 
sancţionează cu amendă 

294-1.172 305-1.217 

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. B) se 
sancţionează cu amendă 

1.172-2.923 1.217-3.034 

 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, 
a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

1.365-6.628 1.417-6.880 
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Anexa nr. 2  H.C.L nr.     din   26.11.2020 

 

Procedura  

de calcul si plata a taxelor prevazute la  

art. 486 – Alte taxe locale din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

 

 

1.  Taxa pentru realizarea unor lucrari pe domeniul public taxa  
a. Mod de calcul : taxa se aplica pentru fiecare zi cand se realizeaza lucrari pe 
domeniul public; 
b. Termen de plata : se achita la data obtinerii autorizatiei de la structura specializata 
in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, iar autorizatia se obtine pe baza de 
cerere. 

2. Taxa pentru ocuparea  terenurilor apartinand domeniul public, cu constructii 
provizorii, autorizate in conditiile legii 

a. Mod de calcul : taxa se aplica pentru fiecare zi in care este ocupat terenul 
apartinand domeniului public. In cazul constructiilor provizorii realizate sau desfiintate 
in cursul anului fiscal, taxa se calculeaza proportional cu perioada ramasa pina la sfarsitul 
anului fiscal. 
b. Termen de plata : se achita in 4 rate egale, respectiv la 15 martie, 15 iunie, 15 
septembrie, 15 noiembrie.  

3. Taxa pentru pentru vanzarea produselor ce fac obiectul comertului in targuri, 
standuri,situate de-a lungul drumurilor publice, in parcuri, locuri publice special amenajate, 
in parcari 

a. Mod de calcul : pe baza masuratorii efectuate de agent, in vederea stabilirii exacte 
a suprafetei ocupate de fiecare vanzator in parte,  

b. Termen de plata: in momentul stabilirii se plateste la agentul incasator dupa care se 
elibereaza chitanta corespunzatoare. 

4. Taxa oficiere casatorie 
a. Mod de calcul: 
-  taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care au domiciliul pe raza com. Vinatori-
Neamt, in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala: sambata/duminica, sarbatorile 
legale, cat si in afara programului de lucru; 
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- taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care nu au domiciliul pe raza com. Vinatori-
Neamt, in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala: sambata/duminica, sarbatorile 
legale, cat si in afara programului de lucru;   

- Taxa pentru oficierea casatoriei in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala, 
inainte de implinirea termenului legal : in toate situatiile; 

b. Termen de plata: anticipat, odata cu depunerea cererii 
5. Taxa 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 

a. Mod de calcul : taxa de aplica in functie de tipul vehicolului(tractoare, remorci, 
buldoexcavatoare, ifron, taf, motoscuter, vehicol cu tractiune animala) 
b. Termen de plata: la data depunerii documentelor 

6. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort 
a. Mod de calcul: taxa se aplica pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa 
b. Termen de plata: anticipat, odata cu depunerea cererii 

7. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri 

a. Mod de calcul:  taxa se aplica pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 

b. Termen de plata: la data eliberarii documentelor 
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                                             Anexa nr. 3  la H.C.L. nr.   din 26.11.2020              

                                                                                        

FACILITĂŢI FISCALE 

 în anul 2021 pentru persoane fizice 

 

I. Pentru a beneficia de facilitati fiscale pentru anul 2021 persoanele fizice 
trebuie sa depuna cerere si documente justificative pana la 31.03.2021. 

  

A.  Scutire  la  plata impozitului/taxei pe clădiri  datorat/datorată de 
persoanele fizice conform  art.  456  alin  (2)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  
Codul  fiscal,  se  acordă, pentru următoarele clădiri: 

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale;  

    b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele 
istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele 
construite protejate; 

    c) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

    d) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada 
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

    e) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu 
destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa 
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări 
publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
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82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea 
de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 

    f) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

    g) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor ale căror venituri lunare sunt pana in 500 lei inclusiv ori constau în 
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

 

Procedura  acordare facilitati fiscale la plata impozitului/taxei pe cladiri:  

Art. 1. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri  trebuie indeplinite 
urmatoarele conditii: 

a. cladirea sa fie in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la Art. 1(lit. 
a)-f)). 
b. in cladire sa nu se desfasoare activitati economice, si nu se obtina venituri din 
inchiriere. 

Art. 2. Scutirea la plata impozitului pe cladire se acorda pe baza de cerere model 
anexa la procedura, depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente: 

a. act de identitate sot/sotie; certificat de inregistare persoana juridica; 
b. documente justificative conform carora cladirea se incadreaza in prevederile Art. 1 
lit. a)-f); 
c. declaratie pe proprie raspundere a proprietarului cladirii ca in cladire nu se 
desfasoara activitati economice, nu se obtin venituri din inchiriere; 

Art. 3. 

1. Persoana care solicita scutire la plata impozitului pe cladiri are obligatia de a aduce 
la cunostinta organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre 
data depunerii cererii de scutire si data 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a 
depus cererea de scutire. 

2. Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei 
oricaror modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii. 
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3. Neanuntarea modificarilor intevenite conduce la anularea scutirii si recalcularea 
impozitului incepand cu data acordarii facilitatii. 

 

 

B.  Scutire  la  plata  impozitului/taxei pe teren, datorat/datorată de 
persoanele fizice Conform  art.  464  alin  (2)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  
Codul  fiscal,  se  acordă, pentru următoarele terenuri: 

     a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul 
menţine afectaţiunea de interes public; 

    b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

    c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul 
menţine afectaţiunea de interes public; 

    d) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea 
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

    e) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca 
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele 
decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice; 

     f) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt pana 
in 500 lei inclusiv ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor 
social; 

    g) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de 
utilizare; 

    h) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în 
care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 
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    i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi 
protejate; 

    j) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele 
protejate; 

    k) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în 
funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia 
publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare. 

Procedura  acordare facilitati fiscale la plata impozitului/taxei pe teren:  

Art. 1. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe teren  trebuie indeplinite 
urmatoarele conditii: 

a. terenul sa fie in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1(lit. 
a)-e); g)-k)). 
b. sa nu se desfasoare activitati economice si nu se obtina venituri din inchiriere. 

Art. 2.  Scutirea la plata impozitului pe teren se acorda pe baza de cerere model 
anexa la procedura, depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente: 

a. act de identitate sot/sotie; certificat de inregistare persoana juridica; 
b. documente justificative conform carora cladirea se incadreaza in prevederile Art. 1 
(lit. a)-e); g)-k)). 
c. declaratie pe proprie raspundere a proprietarului terenului ca nu  desfasoara 
activitati economice, nu se obtin venituri din inchiriere; 

Art. 3. 

1. Persoana care solicita scutire la plata impozitului pe teren are obligatia de a aduce 
la cunostinta organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre 
data depunerii cererii de scutire si data 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a 
depus cererea de scutire. 

2. Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei 
oricaror modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii. 

3. Neanuntarea modificarilor intevenite conduce la anularea scutirii si recalcularea 
impozitului incepand cu data acordarii facilitatii. 
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C. Conform art. 456 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 
acordă reducere cu 50% la plata impozitului/taxei pe cladiri, datorat/datorată de 
persoanele fizice, pentru următoarele cladiri: 

- clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 500 lei şi 1000 lei inclusiv; 

 

 D. Conform art. 464 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 
acordă reducere cu 50% la plata impozitului/taxei pe teren, datorat/datorată de 
persoanele fizice, pentru următoarele terenuri: 

- terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor ale căror 
venituri lunare sunt cuprinse între 500 lei şi 1000 lei inclusiv; 

 

E. Conform Art. 464 alin. (4)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda 
reducere cu 50% la  impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi 
juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe 
o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . 
Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această 
condiţie. 

 

F. Conform Art. 476 alin. (2)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda 
scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, in procent de  
100%,  pentru:  

a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în 
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de 
proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe 
cheltuială proprie; 

    b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările 
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor 
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istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism 
întocmite potrivit legii; 

    c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

    d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate 
de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective. 

 

 

G. Conform Art. 469 alin. (2)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda 
scutirea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul 
agricol – in procent de 100% . Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe 
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform 
alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative. 

 

H. Conform Art. 476 alin. (2)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda 
scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, in procent de  
100%,  pentru:  

  a)     lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în 
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de 
proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe 
cheltuială proprie; 

   b)     lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările 
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor 
istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism 
întocmite potrivit legii;  
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  c)      lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

  d)    lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană 
coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective. 

Procedura  acordare facilitati fiscale la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor:  

 

Art. 1. Scutirea la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se 
acorda pe baza de cerere model anexa la procedura, depusa la organul fiscal, insotita 
de urmatoarele documente: 

a. documente doveditoare ale incadrarii lucrarilor in una din situatiile prevazute la 
art. H a)-d). 

Art. 2. 

1. Persoana care solicita scutire la plata  taxei are obligatia de a aduce la cunostinta 
organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre data depunerii 
cererii de scutire si data 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a depus cererea de 
scutire. 

2. Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei 
oricaror modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii. 

3. Neanuntarea modificiirilor intevenite conduce la anularea scutirii si recalcularea 
impozitului incepand cu data acordarii facilitatii. 

 

Facilităţile fiscale prevăzute la pct. A lit. g), pct. B lit. f ), pct. C, respectiv 
pct. D, se acordă cu respectarea următoarelor criterii: 

-    persoanele fizice sa nu figureze cu debite restante la data de 31.12.2020 

-   suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei persoanelor fizice solicitante să nu 
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depăşească 100 mp (cu excepţia persoanelor beneficiare de ajutor social/venit minim 
garantat); 

- persoanele fizice solicitante să nu deţină în proprietate alte locuinţe în afara celei 
de domiciliu; 

- persoanele fizice solicitante să nu figureze în evidenţa Biroului  Venituri 
Impozite şi Taxe cu mijloace de transport (autoturisme, microbuze, autoutilitare, 
autovehicule transport marfă, tractoare). 

 

Constituirea dosarului: 

- cerere prin care solicită scutirea sau reducerea de impozite; 
- copii după actele de identitate soţ-soţie, din care rezultă adresa de domiciliu; 
- adeverinţe de salariu / cupoane de pensie / declaraţie pe propria răspundere 

din care să rezulte veniturile lunare ale soţilor  
- certificat de atestare fiscală / adeverinţă de venit eliberate de Administraţia 

Finanţelor Publice din care să rezulte următoarele: 
 nu este asociat sau acţionar la o societate comercială; 
 nu obţine venituri din activităţi economice autorizate, închirieri sau altele 

asemenea; 
 orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii; 
  

Facilităţile fiscale se acordă persoanelor fizice solicitante pentru anul 2021, 
în măsura în care este respectat termenul de depunere a cererii respective 
31.03.2021.  

Cererea impreuna cu documentele depuse vor fi verificate de catre 
compartimentul de specialitate, se analizeaza si se intocmeste adresa de 
comunicare catre solicitant a modului de solutionare a cererii depuse , fara a mai fi 
necesara aprobarea fiecarei cereri prin Consiliul Local. 
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 Anexa nr. 3.1  la H.C.L. nr.    din 26.11.2020  

             

Model de declaraţie pentru facilităţi fiscale prevăzute la pct. A lit. g), pct. B lit. f ), 
pct. C, respectiv pct. D: 

         

 

 

DECLARAŢIE, 

Subsemnatul(a)______________________________________________________

__ 

domiciliat în Vinatori Neamt, Str. _______________________ nr. _________,bl. 

___, sc. ___, ap. ___, identificat cu BI/CI seria ____ nr. __________, eliberat de 

__________________________, la data de _____________________, C.N.P. 

_______________________, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu 

privire la falsul în declaraţii, respectiv că declararea necorespunzătoare a adevărului 

făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că următoarele date şi informaţii 

corespund realităţii: 

- nu obţin venituri din salarii şi alte drepturi salariale din ţară sau străinătate 

- nu sunt membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate 

independentă 

- nu beneficiez de indemnizaţie de şomaj sau venit lunar de completare 

-   nu sunt pensionar 
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- nu beneficiez de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, 

indemnizaţie pentru creşterea copilului, indemnizaţie de maternitate 

- nu beneficiez de alte indemnizaţii cu caracter permanent 

- nu beneficiez de burse sau alte ajutoare 

- nu obţin venituri din utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau a altor 

bunuri mobile sau imobile (arende, chirii, alte fructe naturale sau industriale) 

- nu am obţinut şi nu obţin venituri din vânzarea mijloacelor de transport sau a altor 

bunuri mobile 

- nu deţin conturi sau depozite bancare în ţară sau străinătate 

Mă oblig să aduc la cunoştinţă Primarului orice modificare intervenită în 

componenţa familiei sau a veniturilor realizate, în termen de 5 zile de la data 

modificării. 

Drept pentru care dau prezenta declaraţie, pentru a fi anexată la cererea pentru 

reducerea impozitului pe cădiri şi teren. 

Completată personal, într-un singur exemplar, astăzi ______________ la Primăria 

comunei Vanatori Neamt. 

Semnătura. 

__________________ 
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                                                                       Anexa nr. 4 la H.C.L.  nr.     din 26.11.2020  

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE 

prin care s-au instituit impozitele si taxele locale, inclusiv H.C.L. ale comunei Vinatori Neamt pe 
o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent 

Nr. crt. Actul normative sau H.C.L. 

Nr./data 

Continutul pe scurt al actului sau H.C.L. 

An  H.C.L Temei legal 

2016 HCL nr.58/20.11.2015 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

2017 H.C.L nr. 65/22.12.2016 

 

H.C.L nr. 12/27.02.2017 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare 

2018 H.C.L. nr.  92/19.12.2017 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare 

2019 H.C.L.  nr. 54  din 
29.11.2018 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare 

2020 H.C.L.  nr. 73  din 
19.12.2019 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare 
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Anexa nr. 5 la  H.C.L.  nr.     din 26.11. 2020 
 

LISTA CUPRINZAND 

Actele normative  inclusiv  H.C.L. Vinatori Neamt in temeiul carora s-au acordat facilitate fiscale 
pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent 

Nr. 
crt. 

Actul normative sau H.C.L. 

Nr./data 

Continutul pe scurt al actului sau H.C.L. 

An  H.C.L Temei legal 

2016 HCL nr.58/20.11.2015 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

2017 H.C.L nr. 65/22.12.2016 

 

H.C.L nr. 12/27.02.2017 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare 

2018 H.C.L. nr.92 /19.12.2017 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare 

2019 H.C.L.  nr. 54  din 29.11.2018 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare 

2020 H.C.L.  nr. 73  din 19.12.2019 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal – cu 
modificarile si completarile ulterioare 
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Anexa nr. 6   la H.C.L.  nr.    din 26.11. 2020 

 

CRITERIILE 

 de stabilire a cotelor aditionale prevazute la art. 489 din Legea 227/2015 

 

I. Criteriile de stabilire a cotelor adiționale prevazute la art. 489 din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, dupa cum urmeaza, insa nelimitandu-se la acestea, 

urmatoarele:  

a) necesitatea pastrarii, in general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu 

anii anteriori in vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor si taxelor 

locale; 

b) necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii comunei; 

c) necesitatea imbunatatirii sistemului de management in domeniul invatamant la 

nivelul comunei; 

d) necesitatea modernizarii retelei de drumuri de interes local, modernizarii 

sistemului de iluminat public; 

e) alte criterii avand la baza considerente de natura economica, sociala, 

determinate de necesitățile bugetului local(impulsionarea activitatilor economice, 

imbunatatirea aspectului localitatii, etc.) 

  

II. Cotele adiționale sunt evidențiate în cuprinsul art. 3 din Hotararea privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale - anul 2021. 
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         ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                       

   COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ                

   str . Ştefan cel Mare Nr.174           

  Nr.  4124 din 23.10.2020 

EXPUNRERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, 

pentru anul 2021 

 
În conformitate cu prevederile prevederilor  art. 129  alin (4) lit. c) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
“ (4)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:….c) stabileşte 
şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;” 

 Avand in vedere prevederile: 

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare; 

- art. 454, art. 456 alin(2), art. 457 alin(1), art. 458, art. 460, art. 462 alin(2), art. 464 

alin(2), art. 465, art. 467 alin(2), art. 469 alin(2), art. 470 alin(3), art. 472 alin(2) , art. 474, art. 

475, art. 476 alin(2), art. 477 alin(5), art. 478, art. 481 alin(2), art. 484, art. 486, art. 487, art. 

489, art. 491 alin(1),(2), art. 495 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal ; 

- Hotararii de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 

- Hotărârii Consiliului Local nr 52/2013 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la 

nivelul Comunei Vînători Neamt; 

Rata inflatiei pentru anul fiscal 2019 a fost de 3,8% conform comunicatului de 

presa nr. 41/13.02.2020 publicat pe site-ul Institutului National de Statistica.  

Tinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, propun 
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majorarea nivelului impozitelor si taxelor locale cu nivelul inflatiei, respectiv 3,8% fata de 

nivelurile stabilite de Consiliul Local in anul 2020. 

Va supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, conform Proiectului de hotărâre iniţiat şi 

anexelor acestuia.  

PRIMAR, 

PETRARIU MARIA 
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   ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                     APROBAT,   

   COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ               Conducator organ fiscal local, 

   str . Ştefan cel Mare Nr.174          Primar, Petrariu Maria 

  Nr. 4124 din 23.10. 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, 

pentru anul 2021 

 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. c) din ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ “(4)  În exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:… c) stabileşte şi aprobă 
impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii” 

 Avand in vedere prevederile: 
- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare; 
- art. 454, art. 456 alin(2), art. 457 alin(1), art. 458, art. 460, art. 462 alin(2), art. 464 

alin(2), art. 465, art. 467 alin(2), art. 469 alin(2), art. 470 alin(3), art. 472 alin(2) , art. 474, art. 
475, art. 476 alin(2), art. 477 alin(5), art. 478, art. 481 alin(2), art. 484, art. 486, art. 487, art. 
489, art. 491 alin(1),(2), art. 495 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal ; 

- Hotararii de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 

- Hotărârii Consiliului Local nr 52/2013 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la 
nivelul Comunei Vînători Neamt; 

Rata inflatiei pentru anul fiscal 2019 fata de anul 2018 a fost de 3,8% conform 
comunicatului de presa nr. 14/13.02.2020 publicat pe site-ul Institutului National de 
Statistica.  

Tinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 
anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, propun majorarea nivelului 
impozitelor si taxelor locale cu nivelul inflatiei, respectiv 3,8% fata de nivelurile stabilite de 

Consiliul Local in anul 2020. 
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Va supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul 2021, conform Proiectului de hotărâre iniţiat şi anexelor acestuia.  

 
SEF BIROU IMPOZITE SI TAXE, 

STANOAIA ELENA 
 

 

 

 

 

 


