
                  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL BOTOŞANI 

          COMUNA  ROMÂNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL , 

 

  H O T Ă R Â R E   

privind modificarea  HCL nr.25/2020 de aprobare a nivelurilor pentru valorile  impozabile , impozitele  

şi  taxele  locale şi  

alte  taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2021 

 

      Consiliul Local al comunei Româneşti , judeţul Botoşani , întrunit în şedinţă ordinară astăzi   

11 decembrie  2020 

     având în vedere raportul de specialitate economico-financiar , nr. 5791/20.11.2020; 

     văzând referatul de aprobare al Primarului comunei Româneşti , nr. 5790/20.11.2020; 

     având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Româneşti pe 

probleme de buget, administrarea domeniului public și privat al comunei, industrie, agricultură, protecția 

mediului, serviciiși comerț ; 

     având  în  vedere temeiurile juridice,respectiv  prevederile: 

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

 b)    art.4 și  art. 9 paragraful  3, art.33  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale , adoptată  la  Strasbourg   

la  15  octombrie  1985  şi  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.20 din Legea –cadru a descentralizării nr.195/2006; 

 e)  art.129, alin. (4) , lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul 

administrativ;    

  f)  -art.5 alin.(1) lit. a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 și art. 761  alin.(2) și (3) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

  g) art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.484 , art. 491 precum și cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu completările ulterioare;          

   h) art.344 din Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

    k)  art.491 din Legea nr.227/2015 Codul fiscal.;   

    l ) art.10 , lit. g) şi art.34 , alin. (2) şi (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

   În baza prevederilor: 

- Art.7 din Legea nr.52/ decizională 2003 privind transparența în administrația publică: 

 

               În temeiul art. 139 alin.(1) şi art. 196, alin. (1) , lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 

din 2019 privind Codul administrativ;    

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 – Hotărârea Consiliului local nr.25 din 29 aprilie 2020 privind stabilirea  nivelurilor pentru 

valorile  impozabile , impozitele  şi  taxele  locale şi  

alte  taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2021  se modifică și se completează după 

cum urmează ; 

              (1)      Art.19  va avea următorul cuprins  ,,  Pentru anul 2021, se stabilesc următoarele taxe  speciale, 

conform prevederilor art.484; 

         1.-  executat copii format A 4 la copiator  taxa este de 0,50 lei /copie 

         2. - taxă pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă  - 523 lei 

         3.  -taxa PSI pentru  persoanele fizice este de                                                       -  8 lei 

                     pentru fiecare gospodărie. 



                   - taxa PSI pentru P.F.A. , I.F. şi  I.I. ( care desfăşoară activitatea 

                     în clădiri)  este de                                                                                  - 36 lei 

                   - taxa PSI pentru persoanele juridice care au în proprietate 

 clădiri pe raza comunei  Româneşti este  de                                          - 70 lei  

           5.  -taxă eliberare certificat fiscal la urgenţă (în aceiaşi zi) / în termen legal (24-48 ore) -10/5 lei 

           6.  -taxă înregistrare contract de arendă/act adiţional la contract / contract de schimb        -7 lei 

           7.  -taxă de comunicare prin poştă a documentelor de executare silită                               -8 lei 

           8.  -taxă specială pentru întocmire şi afişare ofertă de vânzare teren                                -15 lei 

           9.  -taxă eliberare la cerere a duplicatelor de acte de stare civilă                                      -10 lei 

          10. –taxă transcriere certificate de stare civilă procurate din străinătate                             -10 lei    

 

  (2) Taxa specială pentru prestarea serviciului de iluminat public -  50 lei/gospodarie/SC/II/IF/ care deţin case 

de locuit utilizate permanent sau construcţii în care se defăşoară activităţi economice , va fi propusă doar în 

condițiile în care se va inființa serviciul public de iluminat public, în condițiile legii. 

 

     Art.2.  Celelalte prevederi rămân neschimbate. 

      Art.3.  Primarul comunei Româneşti , judeţul Botoşani , domnul Buzoianu Dumitru va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentul de specialitate din cadrul aparatului  propriu. 

 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier,                                                                             Secretar   general comună, 

   Ghiviziu Dorel                                                                       Rusu Magdalina 
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Nr. 56. 

 

 


