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HOTÃRÂRE 
privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în Comuna 

Lozna, judeţul Botoşani în anul 2022 

 
Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 

întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 Noiembrie 2021 
 
 
 
 

Având în vedere: 

 art. 121, alin. 1 din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
nr. 2977/27.10.2021; 

 Raportul de specialitate al Compartimentului financiar – contabil din 
cadrul Aparatului de specilitate al Primarului nr. 2978/27.10.2021; 

 art. 5, alin. 1, lit. a şi alin. 2, art. 16, alin. 2, art. 20, alin. 1, lit. b, art. 27, 
art. 30 şi art. 761, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 1, art. 2, alin. 1, lit. h precum şi pe cele ale Capitolului IX şi X din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 art. 19 şi art. 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
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 art. 18, alin. 5 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu 
completările ulterioare; 

 art. 25, lit. d din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 1, alin. 4, lit. l, art. 8, alin. 3, lit. j, art. 43, alin. 7 şi art. 44, alin. 2, 
lit. d din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 5, alin. 2, lit. k, art. 26, alin. 1, lit. b şi c, alin. 3, alin. 5 şi alin. 8 din 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 
republicată;  

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

 art. 5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 6, lit. b din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 art. 2 şi art. 3 din O.G. nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 art. 14 din O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 H.C.L. nr. 11/2010 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la nivelul 
comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 H.C.L. nr. 31/2011 privind aprobarea Planului urbanistic general al 
comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 H.C.L. nr. 45/2006 privind stabilirea zonelor la nivelul comunei Lozna, 
judeţul Botoşani; 

 Legii nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 

 Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 
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 art. 3, art. 84, alin. 1, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, alin. 14, 
art. 139, alin. 3, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 şi alin. 2, art. 
198, alin 1 şi alin. 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

hotărăşte: 

 

Art. 1  Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale, în 
sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2022, astfel cum sunt redate în Anexa 
nr. 1 precum şi taxele speciale astfel cum sunt redate în Anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2  (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi 

impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în 
două rate egale, până la 31 Martie şi 30 Septembrie inclusiv. 

(2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1), 
contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor 
legale în vigoare. 

 
Art. 3  Se aprobă Regulamentul  de instituire și administrare a taxei de 

salubrizare pentru anul 2022. 
 
Art. 4  Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, 

datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, 
de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de 
plată. 

 
Art. 5  (1) În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu 

anticipaţie până la data de 31.03.2022 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe 
teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în 
cuantum de 10%. 

(2) În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu 
anticipaţie până la data de 31.03.2022 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe 
teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în 
cuantum de 5%. 
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Art. 6  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 
Ianuarie 2022. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă orice 
prevedere contrară. 

 
Art. 7  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 8  Primarul Comunei prin Compartimentul financiar – contabil 

din cadrul Aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 9  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Botoşani, 

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 

Art. 10 Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Compartimentului financiar – contabil din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului. 
 

 

                      Preşedinte de şedinţă, 

                             Consilier local, 

                         BURLACU Valerică 

 

 

                                                             Contrasemnează, 

                                                             Secretar General Comună, 

                                                             MURĂREANU Ştefan - Ciprian  

 

 
 

Lozna 

Nr. 38 din 26 Noiembrie 2021 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 38/26.11.2021   

 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457, alin. 1 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Se aplică cota de 0,10% 

Art. 457, alin. 2                                                                                                                                                                                                              lei/m² 

Tipul clădirii 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

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 

1129 677 

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 

339 226 

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 

226 197 

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 

142 84 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A - D 

75 % din suma care s-ar aplica clădirii 
75 % din suma care s-ar aplica 

clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D 

50 % din suma care s-ar aplica clădirii 
50 % din suma care s-ar aplica 

clădirii 

Art. 457, alin. 6  Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rang şi zona  cu coeficienţii corespunzători la acest alineat din codul fiscal 
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COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Zona 
Rang 

IV (sat Lozna) V (sat Străteni) 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

D 0,95 0,90 

Art. 458, alin. 1 1 % 

Art. 458, alin. 3 0,4 % 

Art. 458, alin. 4 2 % 

Art. 460, alin. 1                                    0,2 % 

Art. 460, alin. 2                                    1,3 % 

Art. 460, alin. 3                                    0,4 % 

Art. 460, alin. 8                                    5 % 

Art. 462, alin. 2                                    10 % 

IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465, alin. 2                                                                                                                                                                                                              lei/ha                                                                                                                                                                                                             

Zona  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

IV V 

A 802 641 

B 641 482 

C 482 321 

D 314 161 

 Art. 465, alin. 4                                                                                                                                                                                                             lei/ha                                                                                                                                                                                               

Nr. 
crt. 

 
 

Categoria de  folosinţă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Zona 

A B C D 

1 Teren arabil 31 23                   21 17 
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2 Păşune 23 21 17 15 

3 Fâneaţă 23 21 17 15 

4 Vie 52 39 31 21 

5 Livadă 60 52 39 31 

6 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 
31 23 21 17 

7 Teren cu ape 17 15 9 0 

 
 

 

Art. 465, alin. 7                                                                                                                                                                                                              lei/ha 

Categoria de folosinţă NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCALPENTRU ANUL 2022 

1 Teren cu construcţii 34 

2 Teren arabil 56 

3 Păşune 31 

4 Fâneaţă 31 

5 Vie pe rod 63 

6 Livadă pe rod 64 

7 Pădure sau alt  teren cu vegetaţie forestieră 18 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole  6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 38 

Art. 467, alin. 2 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

10% 
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  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
Art. 470, alin. 2                                                                                                                                                                                                                   lei 
 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

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 
8,45 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9,60 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 20,23 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 80,93 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 162,94 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 Cate grupe sunt X 328 lei/grupa 

7 Autobuze, autocare, microbuze Cate grupe sunt X 26,62 lei/grupă 

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

tone, inclusiv 
Cate grupe sunt X 33,01 lei/grupă 

9 Tractoare înmatriculate 20,23 lei 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 - 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4,25 lei/grupă 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3   6,38 lei/grupă 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 169 lei/an 
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Art. 470, alin. 5      

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  PENTRU ANUL 2022 

Impozitul (în lei/an) 

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

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare 

I 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 425 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 425 599 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1355 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 599 1355 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 712 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712                               1098 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1098 1707 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1098 1707 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1098 1707 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 712 722 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722 1128 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1791 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1791 2657 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1791 2657 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1791 2657 

 

Art. 470, alin. 6  

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

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 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69 
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 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 866 1519 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1009 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1009 1657 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1657 2300 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2300 3493 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2300 3493 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2300 3493 

III 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1830 2548 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2548 3463 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2548 3463 

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2246 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2246 3107 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3107 4596 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 3107 4596 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 920 1113 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1113 1662 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1662 2647 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1662 2647 

 

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

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    10 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  59 
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d. Peste 5 tone 72 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

10% 

 

 
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 2022 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 5 

b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 

c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 

d) între 501 şi 750 m² inclusiv 10 

e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 15 

f) peste 1.000 m² 15 lei + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2 

Art. 474, alin. 4 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

16 

Art. 474, alin. 5 
 

0,5 % 

Art. 474, alin. 6 
 

1 % 

Art. 474, alin. 8 
 

30 % 

Art. 474, alin. 9 
 

0,1 % 

Art. 474, alin. 10   
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 

10 
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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 

8 lei/m.p. 

Art. 474, alin. 16  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 

9 

Art. 475, alin. 1  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

22 

Art. 475, alin. 2   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

50 lei – atestatul de producător 
 30 lei – carnet de comercializare 

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 

557 

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 

1114 

 

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 2022 

3% 

Art. 478, alin. 2  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

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

32 

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

23 

 
IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

 

Art. 481, alin. 1 
Impozitul pe spectacole 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 



 9 

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 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 5% 

 

SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei - 

 lit. a) se sancţionează cu amendă 73 

 lit. b) se sancţionează cu amendă 290 

(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. 

337 

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 291 

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1.158 

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

1.349 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 38/26.11.2021  

 

 
Tabel privind denumirea şi cuantumul taxelor speciale pentru anul 2022 

 

Nr. 
crt. 

Denumire taxă 
Cuantum 

 - lei - 

1 
Eliberare adeverinţe, sesizări pentru deschiderea succesiunii, certificate, 
anchete  sociale, adrese, etc. 

5 

2 

Înregistrare contract arendă:  

- până la 5 ani 16 

- peste 5 ani 31 

3 
Deplasarea Comisiei de fond funciar la efectuarea de noi măsurători 
(la a doua solicitare, prima  fiind  gratuită) 

42 

5 Oficiere căsătorii Sâmbăta, Duminica sau sărbători legale/zile libere 100 

6 Desfacere căsătorie pe cale administrativă 523 

7 Copii xerox/foaie 0,5 

8 Comerţ stradal 25 

9 

Cuantumul veniturilor ce se iau în calcul la eliberarea adeverinţei de venit:  

 tractor 1046 

 bovine 523 

 cabaline 502 

 suine 105 

 viţei 157 

 păsări 4 

 1 ha de teren 314 

 1 pom 6 

10 

Închiriere Cămin Cultural pentru nunţi:  

 Sat Lozna 350 

 Sat Străteni 100 

11 Închiriere veselă şi mese Cămin 250 

12 

Închiriere Camin cultural pentru zile onomastice, botezuri şi pentru  alte 
petreceri: 

 

 Sat Lozna 160 

 Sat Străteni 100 

13 Intrare discotecă, baluri, hore:  

14  în zile de sărbători religioase  3 

15  în restul zilelor 2 

16 Pază/an 30 

17 P.S.I./an/clădire 2 
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Nr. 
crt. 

Denumire taxă 
Cuantum 

 - lei - 

18 Aliniere gard 10 lei m.l. 

19 Înregistrare motoscuter 30 

20 Eliberare număr înregistrare motoscuter 25 

21 Eliberare număr căruţă 25 

22 Înregistrare tractor (masă mai mare de 3,5 t) 150 

23 Eliberare număr înregistrare tractor 70 

24 Eliberare număr remorcă tractor 35 

25 Eliberare certificat înregistrare tractor şi motoscuter 20 

26 Viză plecare în străinătate 10 

27 Taxă salubrizare 
        - pentru persoanele fizice – 5,7 lei /persoana/lună  

        - pentru persoane juridice - 545 lei /tonă. 
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Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 38/26.11.2021  

 

 

REGULAMENT 

privind instituirea și administrarea taxei de salubrizare 

pentru anul 2022 

 

 

REGLEMENTARI GENERALE 
 

Taxa de salubrizare se stabileste anual. 

Cuantumul taxei de salubrizare trebuie să acopere cel puțin sumele 

investite și cheltuielile curente de intreținere sau funcționare a serviciului. 

Contestațiile formulate de către persoanele fizice și juridice împotriva 

modului de stabilire a taxei speciale se soluționează de Compartimentul financiar – 

contabil din cadrul Aparatului de speciliatte al Primarului, iar dispozițiile emise ca 

urmare a contestațiilor formulate pot fi atacate la instanțele judecătorești 

competente. 

Constatarea, impunerea și urmărirea încasării taxei se realizează prin 

Compartimentul financiar – contabil din cadrul Aparatului de speciliatte al 

Primarului. 

Taxa specială instituită potrivit legii, constituie venit cu destinație 

specială, aceasta fiind utilizată în scopul pentru care a fost înființată. Sumele 

aferente taxei de salubrizare rămase neutilizate la sfârșitul anului fiscal se 

raportează în anul următor cu aceeași destinație, odată cu încheierea exercițiului 

bugetar. 

Taxa specială se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care 

se folosesc de serviciile pentru care s-a instituit. 

Acordul persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru plata taxei 

speciale se consideră dat ca urmare a necontestării hotărârii Consiliului Local 

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în termen de 15 zile de la afișare. 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 227/2015 privind Codul 
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fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii 

publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale pot 

adopta taxe speciale. 

În baza prevederilor din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de 

salubrizare a localităților, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, 

utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife (în cazul în 

care prestarea serviciului de salubrizare se face pe baza unui contract ) sau prin taxe 

speciale. 

 

MODALITĂȚI  DE STABILIRE A TAXEI  SPECIALE  DE SALUBRIZARE 
(condiții și termene de depunere a declarației de impunere) 

      

Pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare, se instituie taxa speciala de salubrizare. 

Taxa specială de salubrizare se plătește de: 
 persoanele fizice care au domiciliul sau reședința în comuna Lozna, 

 persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru și care produc deșeuri. 
Plata taxei de salubrizare pentru persoanele fizice se face în funcție de 

numărul de persoane  din fiecare gospodărie (peste 5 persoane în sus se plătește 

taxa doar pentru 5 persoane). 

În vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul  locuinței are 

obligația  de depunere a declaratiei pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform 

anexei nr. 1 la hotarare. În declarație se vor menționa toate persoanele care locuiesc 

la acea adresă (membrii familiei, rude, chiriași, etc.) 

Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei conform declarațiilor 

depuse în baza contractului încheiat între Primărie și persoana juridică. 

Persoanele juridice care au deschise mai multe puncte de lucru sau 

desfășoară activități economice în mai multe locații pe teritoriul comunei, au 

obligația depunerii declarației de impunere, specificând, pentru fiecare punct de 

lucru sau locație în care își desfășoara activitatea, informațiile necesare calculării 

taxei speciale de salubrizare. 

Declaratiile privind taxa de salubrizare se depun în luna Ianuarie a 

anului pentru care se calculează taxa. 
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Declarațiile privind taxa de salubrizare pot fi modificate în timpul 

anului prin depunerea unei declarații rectificative privind taxa specială de 

salubrizare. 

Declarațiile rectificative se depun în termen de 30 zile de la data 

apariției oricărei modificări a elementelor declarației privind taxa de salubrizare, 

urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze începând cu luna 

următoare depunerii declarației. 

Declarațiile de impunere și declaratiile rectificative privind taxa specială 

de salubrizare se depun la registratura primariei. 

În cazul nedepunerii declarației privind taxa de salubrizare de către 

persoanele fizice, obligația de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili 

din oficiu, pe baza informațiilor din dosarul fiscal, din registrul agricol, etc. 

În cazul  nedepunerii declarației privind taxa de salubrizare de către 

persoanele juridice, obligația de plata privind taxa specială de salubrizare se va 

stabili din oficiu, în urma controlului efectuat de reprezentantul/reprezentanții 

primarului la sediul/punctul de lucru sau locația unde își desfășoara activitatea. 

Urmare a stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor 

fizice și juridice se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de 

salubrizare si se vor transmite contribuabililor. 

 

 

TERMENE SI MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRIZARE 

 

  Taxa  specială de salubrizare se plătește de către persoanele 

fizice/juridice trimestrial, (în conformitate cu acordul financiar  stabilit intre U.A.T. 

LOZNA și A.D.I. „Ecoproces„ Botoșani) dupa cum urmeaza:  

                 - până la data de 15 Martie inclusiv, pentru trimestrul I; 

                 - până la data de 15 Iunie inclusiv, pentru trimestrul II; 

                 - până la data de  15 Septembrie inclusiv, pentru trimestrul III; 

                 - până la data de 15 Noiembrie inclusive, pentru trimestrul IV. 

   Pentru neachitarea la termenele prevazute la alin. 1 a taxei de 

salubrizare se percep majorari de Întârziere, precum și aplicarea măsurilor de 
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urmărire și executare silită, prevazute de Legea nr. 207/2015  privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

  Pentru  plata cu anticipație, pentru tot anul în curs a sumei cuvenite,  

nu se acordă bonificație. 

  Taxa specială de salubrizare se încasează prin caseria din cadrul 

Primăriei. 

   

FACILITĂȚI PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 
 

 Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de 

persoane fizice: 

 veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele necăsătorite ale 
veteranilor de razboi; 
- persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate in 

gradul I de invaliditate; 
- persoanele fizice prevazute la art. 1 al Legii nr. 118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și 
celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- persoanele prevazute la art. 3 alin. 1 din Legea recunoștinței fată de 
eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției 
române din Decembrie 1989 nr. 341/2004; 

- persoanele care beneficiaza de prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat; 

- reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat. 
 

Consiliul local poate acorda scutiri sau reduceri la plata taxei speciale de 
salubrizare, conform art. 485 alin. e pentru persoane vârstnice, precum și pentru 
alte persoane aflate în dificultate sau alte situații, în conditiile legii (documentate 
temeinic). 

Facilitățile fiscale prevăzute anterior se acordă începând cu luna 
următoare depunerii cererii însoțită de documentele justificative. 

Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare: 
 Primaria Comunei Lozna, 

 instituțiile subordonate Consiliului Local, 
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 instituțiile finanțate din bugetul local, 

 asociațiile și fundațiile nonprofit fără scop lucrative; 

 cultele religioase recunoscute oficial în România. 
 

 

DISPOZITII FINALE 
 

Colectarea deșeurilor se va efectua de catre operatorul de salubrizare 
conform graficului stabilit.  
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