
                                                                                   

 

   
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

                                                         CONSILIUL LOCAL ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 

 

 

 H O T A R A R E A Nr.79 

                                                                      Din  15  Decembrie  2021 

 

                   Privind- Aprobarea impozitelor și taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2022  si a 

Regulamentului de adoptare a acestora . 

 

                   La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila;  

                   Avand in vedere: 

            - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 

            -Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale pentru 

atragerea la bugetul local a unor surse financiare ; 

 -Raportul secretarului general de aprobare al Regulamentului; 

            -Avizele comisiilor de specialitate; 

 - Legea nr.196/29.09.2017 pentru modificarea art.465 din Legera nr.227/2015; 

            - Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal ; 

și HG nr.1/2016,modificată, privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 

          -  OUG nr.50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 

          -In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice  locale ; 

          -In baza Legii nr.351\2001,modificată, privind planul de amenajare al localitatilor si Planul Urbanistic 

General aprobat prin HCL.Nr.36 din 5.08.2016; 

 In baza art.129,alin.1,lita șialin.4,lit.c din OUG nr.57/2019; 

 In temeiul art.139,alin.3,lit.c și art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

                                                                               H O T A R A S T E : 

 

           Art.1.Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxelor locale speciale  conform Anexei nr.1 care face 

parte integrantă din această hotarare. 

          Art.2 Incepand cu data de 01 Ianuarie 2022  impozitele si taxele locale speciale  aplicabile in anul  fiscal 2022  

conform art.484 Cod Fiscal , vor fi  dupa cum urmeaza : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            Taxa locala Lei 

1.Eliberarea certificatelor, adeverintelor si a oricaror   ----------------------------      13,00 

alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie 

                                                                                  

2.Eliberarea Certificatelor de proprietate asupra animalelor 

pe cap de animal 

-pentru animale sub 2 ani   ...............................................................--------------       6,00 

-pentru animale peste 2 ani   .............................................................--------------     11,00 
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                                                                                        2. 

                                                                                                                                     LEI 

                                                                                                                               Taxă locală 

 

3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra 

  animalelor,pe cap de animal,in bilete de proprietate : 

-pentru animale sub 2 ani  ---------------------------------------------------------- ------     11,00 

-pentru animale peste 2  ani  -------------------------------------------------------- ------    13,00 

4. Eliberarea certificatelor fiscale     ------------------------------------------------ ----      32,00 

5. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, 

    sau substrase,distruse sau deteriorate  ------------------------------------------- ----    131 ,00                                                                                                                                

6. Transcrierea,la cerere,in Registrele de stare civila romane a actelor  

de stare civila  intocmite de autoritatile straine -----------------------------------------     13,00 

7. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere a actelor de stare civila - ------     13,00 

8.Inregistrarea ,la cerere,in actele de stare civila a schimbarii numelui pe cale 

   administrativa -------------------------------------------------------------------------------   13,00  

9.Taxe eliberare copii documente conform cu originalul de pe registrele agricole,contracte arendă              ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------   3,00 lei/ha. 

10.Taxe certificare înscrisuri,adeverinte certificate și înscrisuri în competența autorității locale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------      6,00 lei                                      

11.Taxe pentru întocmirea Anexei nr.24 Succesiune peste termenul prevazut de lege- 32,00 lei 

12.Taxe declaratii nastere tardive ------------------------------------------------------------- 13,00 lei 

13.Taxe declarațiisi oficiere căsătorie în afara programului de lucru --------------------- 65,00 lei                                              

14.Taxa zilnică utilizare locuri publice piețe,tărguri și oboare persoane fizice ---------  38,00 lei 

15.Taxa zilnică utilizare locuri publice piețe,tărguri și oboare persoane juridice ------   53,00 lei 

16.Taxe închirieri Cămin cultural / oră -------------------------------------------------------  20,00 lei 

17.Taxe închirieri salon pentru nunți sau festivitați sat Romanu-------------------------- 456,00  lei 

18.Taxe închirieri salon pentru nunți sau festivitați sat Oancea --------------------------  391,00 lei 

19.Garantia pentru punctele 16,17 si 18 ------------------------------------------------------ 196,00 lei 

20.Taxe multiplicat la xerox / pagină -----------------------------------------------------------   0,40 lei                      

21.Taxe îndeplinirea procedurii de divorț(art.486 al.4 cod fiscal)pe cale administrativă  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 782 ,00lei 

22. Închirierea cu ora a utilajului buldoexcavator proprietatea Consiliului local și administerat  de Primăria 

comunei  Romanu la suma de ----------------------------------------------------- 157,00 lei/ora.                                                       

23.  Tarife prevazute pentru  folosinta ,,Terenului de sport cu gazon artificial’’din localitatea Romanu:    

a) Elevii din sistemul  de învățănănt,competițiile organizate de către Scoala Gimnazială Romanu, asociatiile 

sportive din comună,competițiile organizate de Primaria Romanu și alte activități speciale  în interesul 

comunității  ------------------------------------------------------------------------------ -----------     0,00 lei. 

b) Alte personae fizice sau asociații sportive ----------------------------------------------------  54,00 lei                                                    

pe  timp de zi.                                                      

c) Alte personae fizice sau asociații sportive ----------------------------------------------------  97,00 lei                             

pe  timp de noapte cu iluminare nocturnă.                                                      

24.Taxă Acord branșare cu nergie electrică la imobilele nou construite -------------------= 15,00 lei/dosar                    

25.Taxă pentru perfectarea dosarelor la Biroul Notarilor Publici și DADR Brăila în vederea vănzării terenurilor 

agricole din extravilan conform Ordinului nr.311/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice din Legea 

nr.17/2014 pentru vănzarea-cumpărarea terenurilor agricole --------------------------------=25,00 lei/dosar. 

 

  SCUTIRI  DE TAXE conf art.485 și 487 cod fiscal și a Legii nr.296/2020 și OG.nr.8/2021 

 

 

 

 

                                                                              

 



 

                                                                                  3. 

 

     Art.3. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent,raspunde de aducere la indeplinirea prezentei hotarari prin 

compartimetnul  contabilitate. 

      Art.4.D-ul secretar de comuna va face prin orice mijloace de informare in masă popularizarea prezentei 

hotarari. 

 

 

 

 

 

           

                         Președinte de ședință,                                              Contrasemnează, 

                         Chihaia Dan Lucian                                          Secretar  general comună, 

                                                                                                     Zainea Cristian George 
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JUDETUL BRAILA 

                                                         CONSILIUL LOCAL ROMANU 
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P R O I E C T  DE   H O T A R A R E  

                                                                       Din  __Decembrie  2021 

 

                   Privind- Aprobarea impozitelor și taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2022  si a 

Regulamentului de adoptare a acestora . 

 

                   La initiativa Primarului comunei Romanu,jud.Braila;  

                   Avand in vedere: 

            - Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 

            -Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale pentru 

atragerea la bugetul local a unor surse financiare ; 

 -Raportul secretarului general de aprobare al Regulamentului; 

            - Legea nr.196/29.09.2017 pentru modificarea art.465 din Legera nr.227/2015; 

           - Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal ; 

și HG nr.1/2016,modificată, privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 

          -  OUG nr.50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 

          -In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele publice  locale ; 

           -In baza Legii nr.351\2001,modificată, privind planul de amenajare al localitatilor si Planul Urbanistic 

General aprobat prin HCL.Nr.36 din 5.08.2016; 

 In baza art.129,alin.1,lita șialin.4,lit.c din OUG nr.57/2019; 

 In temeiul art.139,alin.3,lit.c și art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

                                                                               H O T A R A S T E : 

 

 

           Art.1.Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxelor locale speciale  conform Anexei nr.1 care face 

parte integrantă din această hotarare. 

          Art.2 Incepand cu data de 01 Ianuarie 2022  impozitele si taxele locale speciale  aplicabile in anul  fiscal 2022  

conform art.484 Cod Fiscal , vor fi  dupa cum urmeaza : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            Taxa locala Lei 

1.Eliberarea certificatelor, adeverintelor si a oricaror   ----------------------------      13,00 

alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie 

                                                                                  

2.Eliberarea Certificatelor de proprietate asupra animalelor 

pe cap de animal 

-pentru animale sub 2 ani   ...............................................................--------------       6,00 

-pentru animale peste 2 ani   .............................................................--------------     11,00 

 

 

 

 

mailto:primariaromanu@ymail.com


 

                                                                                        2. 

                                                                                                                                     LEI 

                                                                                                                               Taxă locală 

 

3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra 

  animalelor,pe cap de animal,in bilete de proprietate : 

-pentru animale sub 2 ani  ---------------------------------------------------------- ------     11,00 

-pentru animale peste 2  ani  -------------------------------------------------------- ------    13,00 

4. Eliberarea certificatelor fiscale     ------------------------------------------------ ----      32,00 

5. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, 

    sau substrase,distruse sau deteriorate  ------------------------------------------- ----    131 ,00                                                                                                                                

6. Transcrierea,la cerere,in Registrele de stare civila romane a actelor  

de stare civila  intocmite de autoritatile straine -----------------------------------------     13,00 

7. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere a actelor de stare civila - ------     13,00 

8.Inregistrarea ,la cerere,in actele de stare civila a schimbarii numelui pe cale 

   administrativa -------------------------------------------------------------------------------   13,00  

9.Taxe eliberare copii documente conform cu originalul de pe registrele agricole,contracte arendă              ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------   3,00 lei/ha. 

10.Taxe certificare înscrisuri,adeverinte certificate și înscrisuri în competența autorității locale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------      6,00 lei                                      

11.Taxe pentru întocmirea Anexei nr.24 Succesiune peste termenul prevazut de lege- 32,00 lei 

12.Taxe declaratii nastere tardive ------------------------------------------------------------- 13,00 lei 

13.Taxe declarațiisi oficiere căsătorie în afara programului de lucru --------------------- 65,00 lei                                              

14.Taxa zilnică utilizare locuri publice piețe,tărguri și oboare persoane fizice ---------  38,00 lei 

15.Taxa zilnică utilizare locuri publice piețe,tărguri și oboare persoane juridice ------   53,00 lei 

16.Taxe închirieri Cămin cultural / oră -------------------------------------------------------  20,00 lei 

17.Taxe închirieri salon pentru nunți sau festivitați sat Romanu-------------------------- 456,00  lei 

18.Taxe închirieri salon pentru nunți sau festivitați sat Oancea --------------------------  391,00 lei 

19.Garantia pentru punctele 16,17 si 18 ------------------------------------------------------ 196,00 lei 

20.Taxe multiplicat la xerox / pagină -----------------------------------------------------------   0,40 lei                      

21.Taxe îndeplinirea procedurii de divorț(art.486 al.4 cod fiscal)pe cale administrativă  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 782 ,00lei 

22. Închirierea cu ora a utilajului buldoexcavator proprietatea Consiliului local și administerat  de Primăria 

comunei  Romanu la suma de ----------------------------------------------------- 157,00 lei/ora.                                                       

23.  Tarife prevazute pentru  folosinta ,,Terenului de sport cu gazon artificial’’din localitatea Romanu:    

a) Elevii din sistemul  de învățănănt,competițiile organizate de către Scoala Gimnazială Romanu, asociatiile 

sportive din comună,competițiile organizate de Primaria Romanu și alte activități speciale  în interesul 

comunității  ------------------------------------------------------------------------------ -----------     0,00 lei. 

b) Alte personae fizice sau asociații sportive ----------------------------------------------------  54,00 lei                                                    

pe  timp de zi.                                                      

c) Alte personae fizice sau asociații sportive ----------------------------------------------------  97,00 lei                             

pe  timp de noapte cu iluminare nocturnă.                                                      

 

  SCUTIRI  DE TAXE conf art.485 și 487 cod fiscal și a Legii nr.296/2020 și OG.nr.8/2021 

 

 

 

 

                                                                              



 

 

                                                                                  3. 

 

     Art.3. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent,raspunde de aducere la indeplinirea prezentei hotarari prin 

compartimetnul  contabilitate. 

      Art.4.D-ul secretar de comuna va face prin orice mijloace de informare in masă popularizarea prezentei 

hotarari. 
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                                                                      ANEXA  NR.1   

 

RAPORTUL DE APROBARE AL 

                                                                                                                                                                                                                    
REGULAMENTULUI DE  ADOPTAREA TAXELOR SPECIALE 

  

Art.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuiesc 
indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale 

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile administratiei 
publice locale hotarasc administrarea si gestionarea serviciilor publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice. 

Art.3 Avind in vedere obligatia autoritatilor administratiilor publice locale de a asigura un cadru civilizat 
, curat, confortabil , linistit si sigur, se impune instituirea taxelor speciale. 

Art.4 Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din aceste se utilizeaza 
integral pentru acoperitrea  cheltuielilor efectuate pentru finantarea serviciilor publice locale, precum si 
pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii. 

Art.5 Taxele speciale instituite in baza art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare sunt clasificate in functie de serviciul care le administraeza , 
dupa cum urmeaza : 

Taxe speciale administrate de serviciul public de impozite si taxe si alte venituri ale bugetului 
local sunt : 

1.taxa privind asigurarea serviciilor de paza si ordine ; 

2.taxa privind asigurarea cheltuielilor serviciului de gospodarie. 

3.taxa emitere aviz salubritate solicitat prin cerificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de 
construire/desfiintare a unui imobil 

Taxele speciale administrativ patrimoniale sunt : 

1.taxa de repunere in posesie ; 

2.taxa pentru eliberarea de copii xerox de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
detinute de consiliul local . 

Taxele speciale administrate de directia administratie publica locala sunt : 

1.taxa pentru servicii de stare civila (contravaloare materiale) ; 

2.taxa pentru eliberare la cerere a certificatelor de stare civila (contravaloare materiale) ; 

Taxele speciale pentru activitatile desfasurate in cadrul Primariei sunt : 

1.taxe eliberare xerocopii arhiva ; 

2.taxa multiplicare (xerox) 

Taxele speciale pentru activitatile desfasurare in Caminul Cultural al comunei Romanu 

1.taxa pentru desfasurarea de nunti, botezuri si alte aniversari 

Art.6 Taxele mai sus mentionate constituie venit cu destinatie speciala si sunt fundamentate de 
necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de : 

 



                                                                                      2. 

 

- mentinerea conditiilor civilizate in locurile publice si se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice si 
private pentru prevenirea si combaterea infractiunilor,a faptelor ilicite, antisociale, si prevenirea 
depunerilor de moluz si gunoi menajer.                                                                                                                                                
-  pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de colectare in mod organizat a gunoiului 
menajer de la populatie; 

-  investitiile in echipament hardware  si software 

- mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabililor pentru acesta. 

Art.7 Taxele speciale se adopta pentru functionarea serviciilor publice locale  create in interesul 
persoanelor fizice si juridice.Taxele speciale astfel instituite se incaseaza in cont distinct, deschis in 
afara bugetului local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. 

Art.8 Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza 
, avizare si adoptare de catre autoritatile publice, prin publicarea unui anunt referitor la acesta actiune 
la sediul propriu al fiecarui serviciu public local intr-un spatiu accesibil publicului si in mass media 
locala. 

Art.9 Informatii cu privire la taxele speciale se transmit tuturor persoanelor care depun cerere pentru 
primirea informatiilor in acest sens 

Art.10 Proiectul de hotarire va fi suspus spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate dupa 
definitivarea, luindu-se in calcul observatiile si propunerile formulate de persoanele interesate. 

  

  

 

                                                                  Secretar general comună, 

                                                                   Zainea Cristian George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


