
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                              HOTĂRÂRE 

Nr.13 din 26.02.2021 

Privind  modificarea HCL NR.67/15.12.2020  privind nivelurile valorilor 

impozabile,impozitelor și taxelor locale asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în 

anul fiscal 2021 în com.Tămășeni,jud.Neamț 

 

 

Consiliul Local al comunei Tămășeni întrunit în ședintă ordinară,  

Având în vedere prevererile art 87 alin.3 și art.139 alin.3 lit.c din Oug nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

Luând act de: 

-referatul de aprobare a primarului com.Tămășeni,în calitatea sa de inițiator înregistrat sub 

nr.596/22.01.2021, 

-raportul de specialitate elaborat de personalul din cadrul  aparatului de specialitate al primarului 

com.Tamaseni înregistrat sub nr. 817/29.01.2021 

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind  Codul Administrativ,  
Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.I. (1)Aprobarea modificarii art. 467 alin(2) din HCL nr. 67/15.12.2020 Privind nivelurile 

valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile 

în anul fiscal 2021 în com.Tămășeni,jud.Neamț, care va avea urmatorul cuprins:  

 “Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 

10%, atât pentru persoane fizice cât şi pentru cele juridice”. 

 (2) Abrogarea art. 484 Taxe speciale din HCL nr. 67/15.12.2020 Privind nivelurile valorilor 

impozabile,impozitelor și taxelor locale asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul 

fiscal 2021 în com.Tămășeni,jud.Neamț. 

 (3) Aprobarea modificarii art. 486 alin(1) din HCL nr. 67/15.12.2020 Privind nivelurile valorilor 

impozabile, impozitelor și taxelor locale asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul 

fiscal 2021 în com.Tămășeni,jud.Neamț, care va avea urmatorul cuprins: 

“(1) consiliile locale constituie taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, astfel: 

 (a) taxa zilnică de bazar este de 10 lei şi se plăteşte la intrare. 

(a.1)Mod de clalcul taxa: se aplica pentru fiecare zi (o zi pe saptamana), pentru fiecare persoana 

fizica sau juridica, care comercializeaza produse; 

(a.2)Mod de plata: prin incasarea, in fiecare zi de bazar, pe baza de chitanta fiscal ce se plateste la 

intrare; 

 (b) taxa anuală de rezervare loc bazar este de 101 lei/an. 

(b.1) Mod de calcul taxa: se aplica pentru fiecare an calendaristic, pentru fiecare persoana fizica sau 

juridice, care comercializeaza produse; 

(b.2) Mod de plata: prin incasarea, pana la data de 31 aprilie, pentru anul in curs, pe baza de 

chitanta fiscala. 



 (c) taxa pentru folosirea temporară a locurilor publice (inclusiv bâlciul anual) este de      1 

leu/mp. 

 

(c.1) Mod de calcul taxa: se aplica pentru fiecare zi calendaristica, pentru fiecare persoana fizica sau 

juridice, care comercializeaza produse; 

(c.2) Mod de plata: prin incasarea zilnica pe teren, pe baza de chitanta fiscala 

(d) taxa pentru înregistarea contractelor de arendă și a anexelor/acte aditionale la contractele 

de arenda  se stabileşte la 10 lei / contract/act aditional/anexa. 

(d.1) mod de calcul taxa: se stabileste pentru fiecare persoana care solicita inregistrarea unui 

contract/act aditional/anexa, indiferent ca e persoana juridica sau peroana fizica; 

(d.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar.  

 (e) taxa timbru,  pentru adeverinte se stabileşte la 2 lei.  

(e.1) mod de calcul: se stabileste pentru fiecare persoana fizica sau juridica, care solicita eliberarea 

unei adeverinte de la oricare dintre compartimentele unitatii. 

  (e.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar. 

 (f) taxa pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situate în extravilan, in vederea 

aducerii la cunoştinţa preemtorilor, este de 20lei/ha sau fracţiune de ha 

(f.1) mod de calcul: se stabileste pentru fiecare persoana fizica, care solicita afisarea ofertei de 

vanzare a unui teren agricol in extravilan; 

  (f.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar. 

 (g) taxa eliberare certificat fiscal este de 2 lei, iar pentru eliberare in regim de urgenţă este 

de 10 lei. 

(g.1) mod de calcul: taxa de 2 lei se stabileste pentru fiecare persoana fizica sau juridica, caruia i se 

eliberareza un certificat fiscal la o data ulterioara zilei in care depune cererea de solicitare. Taxa de 

10 lei se aplica persoanelor fizice si juridice pentru eliberarea certificatului fiscal  in acceasi zi cu 

data depunerii cererii. 

  (g.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar. 

(h) Tariful pentru eliberarea de copii de pe documentele existente în arhiva primăriei este de : 

-  până la 10 pagini – 1 leu/pag 

-   Peste 10 pagini – 2 lei/pag 

(h.1) mod de calcul: se stabileste in functie de cate pagini se doreste a fi xeroxate. Daca e de la 1 

pana la zece pagini se taxeaza cate 1 leu pentru fiecare pagina xeroxata. Iar daca numarul de copii 

solicitate este  mai mare de 10 pagini se taxeaza cu 20 lei pentru fiecare pagina xeroxata. 

  (h.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar. 

 (i) Tariful pentru realizarea de copii la copiatorul din dotarea primăriei se stabieşte la 0,20 

lei/copie. 

(j) taxa pentru eliberare certificat de atestare a edificării construcţiilor este: 

-  egală cu 0,05% din valoarea de impozitare, pentru constructiile realizate inainte de 01 

august 2001 si cele executate cu autorizatie si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 

-  egala cu 0,5% din valoarea de impozitare, pentru constructiile realizate dupa data de 01 

august 2001 fara autorizatie si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

Mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar. 

 

(k) taxa pentru utilizarea faxului de catre cetateni se stabileste la 10 lei/pag. 

(k.1) mod de calcul: se stabileste pentru fiecare persoana fizica sau juridica, care solicita folosirea 

faxului , taxandu-se cu 10 lei fiecare pagina pe care o trimite prin fax. 

  (k.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar. 

(l) taxa speciala pentru eliberarea avizului de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal 

(PUZ) este de 20 lei. 



(l.1) mod de calcul: se stabileste pentru fiecare persoana fizica sau juridica, care solicita eliberarea 

avizului de la compartimentul urbanism. 

  (l.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar. 

(m)  taxa solutionare dosar transciere acte nastere si casatorie,în regim de urgența 100 lei  

(m.1) mod de calcul: se stabileste pentru fiecare persoana fizica, care solicita transcrierea unui nou 

act de nastere sau casatoarie in acceasi zi in care se depune cererea. 

  (m.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar. 

(n) taxa acord/autorizatie pentru realizarea lucrarilor in zona drumurilor publice, este de  

13 lei. 

(n.1) mod de calcul: se stabileste pentru fiecare persoana fizica sau juridica, care solicita eliberarea 

autorizarii lucrarilor de bransamente. 

  (n.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar. 

(o) taxa pentru protecţie civilă, se constituie în baza Legii nr. 481/2004 modificată şi completata 

prin Legea nr. 212/2006. Aceasta este in valoare de 5 lei/gospodărie/an, pentru peroane fizice si de 

10 lei /an pentru persoane juridice care desfăşoară activităţi economice pe raza comunei Tămăşeni 

(prezenta taxă nu este datorată pentru sediile sociale ale persoanelor juridice care fac dovada că nu 

inregistrează in contabilitate cheltuieli cu utilităţile la adresa respectivă)  

(o.1) mod de calcul: se stabileste la inceputul anului pentru fiecare persoana fizica care are 

inregistrat la rolul fiscal constructii, iar pentru persoanele juridice se stabileste la inceput de an, o 

singura data pentru fiecare cod de inregistrare fiscala.   

  (o.2) mod de plata: la caseria unitatii sau prin virament bancar.” 

(4) Aprobarea procedurilor de calcul pentru taxele aferente art. 486 Alte impozite si taxe 

locale, din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. II  Celelalte prevederi ale HCL nr. 67/15.12.2020 Privind nivelurile valorilor impozabile, 

impozitelor și taxelor locale asimilate acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 în 

com.Tămășeni,jud.Neamț, raman neschimbate. 

Art.III.(1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Neamţ în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate,Primarului com.Tămășeni,Biroului contabilitate 

financiar-impozite și taxe locale și se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

com.Tămășeni. 

          (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 

publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni www.primariatamaseni.ro 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIUS ANTONICĂ                                      Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariatamaseni.ro/

