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Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de 
specialitate si proiect de hotarare 

1

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea 
documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 
141 (nr vechi 349) in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat 
de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

2

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea 
documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 
50 (nr vechi 44) in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

3

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea 
documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului situat in Cherestur 
teren de sport in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

4

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea 
documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului Drum de exploatare in 
sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

5

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind adoptarea 
impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna Beba Veche pentru anul 2021 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de 
hotarare 

6

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind instituirea 
unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 
aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 03 2020 
inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabi, Referat de specialitate 
si proiect de hotarare 

7



D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 

ordinară pentru data de 22.06.2020

          Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche, judetul Timis;

          Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile 

locale se întrunesc în şedinţă ordinară ordinară în condițiile art. 133 alin.1 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

          În conformitate cu prevederile art. 135 alin. 1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                   D I S P U N:

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Beba Veche la data de 16.06.2020

Nr.  23

Articolul 1- Se convoacă Consiliul local al comunei Beba Veche în şedinţă ordinară pentru 

data de 22.06.2020, ora 12,30 online în sala de ședințe a Primăriei comunei Beba Veche.

Articolul 2- Ordinea de zi a sedinței este înscrisă în Anexa care face parte integrantă din 

dispoziție.

Articolul 3- (1) Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute 

de art.136 alin.8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ și au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

desemnate în Anexa.

(2) Documentația de ședință este disponibila in format letric la secretariatul Primăriei,  și în 

format electronic pe internet la adresa http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

(3) Conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ consilierii au posibilitatea a formula si 

depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotărâri până în preziua sedinței.

Articolul 4- Prezenta dispoziţie se comunică:

                    -Instituţiei Prefectului - judeţul Timis;

                    -membrilor Consiliului local al comunei Beba Veche;

                    -secretarului general al comunei Beba Veche;

                    -cetăţenilor comunei Beba Veche prin afişare.

Primar
Ioan Bohancanu, 

                                       Avizat spre legalitate,
                                       Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 23/2020

5 Dispozitia devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz

16.06.2020

23.06.2020

16.06.2020

16.06.2020

2

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  4+5)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  3)

 

1

 

0

Semnarea dispoziției 1)  

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba-Veche 
pentru data de 22.06.2020

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 23/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte 
TOTH EDE

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 141 (nr vechi 349) in 
sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 50 (nr vechi 44) in sistemul 
integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu
repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului situat in Cherestur teren de sport in sistemul 
integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu
repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului Drum de exploatare in sistemul integrat de 
Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind adoptarea impozitelor si taxelor 
locale in UAT Comuna Beba Veche pentru anul 2021 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 
principale restante la data de 31 03 2020 inclusiv datorate bugetului local de 
catre contribuabi repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

          In urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.23/2020 sunteti invitati sa 
participati la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis pentru data de 22.06.2020, ora 12,30  organizata online in sala de sedinte a 
Primariei- adresa Beba Veche, cu urmatoarea 
ORDINE DE ZI:

C O N V O C A T O R

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat 
de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 141 (nr vechi 349) in sistemul 
integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat 
la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 50 (nr vechi 44) in sistemul 
integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat 
la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului situat in Cherestur teren de sport in sistemul integrat de 
Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia 
de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de 
disciplină, președinte TOTH EDE

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului Drum de exploatare in sistemul integrat de Cadastru si 
Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in 
UAT Comuna Beba Veche pentru anul 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 
principale restante la data de 31 03 2020 inclusiv datorate bugetului local de catre 
contribuabi repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE



Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche

Documentatia de sedinta este disponibila:
-  in format letric la secretariatul Primariei,
-  in format electronic pe internet la adresa http://bebaveche.myds.me/wordpress/,
-  pe emailul dumneavoastra. 
Conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ aveti posibilitatea a formula si 
depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua 
sedintei.

Consilier Semnatura

ARDELEAN GHEORGHE

BALI GABRIELA

BICAN AURELIAN

BRUDER TIMEA- TEREZIA

CIOBANU LIVIU

COSA DORINA

FARCA LIDIA

FOLESCU MIRCEA – NICOLAE

HORVATH STEFAN

TIFAN  MIKLOS

TOTH EDE



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1618/16.06.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa la H.C.L. nr.  43/2016    privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Beba 
Veche
Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor în funcție;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Situatia in fapt:
Codul administrativ - O.U.G. nr. 57/2019 impune ca pentru buna desfasurare a sedintelor de 
Consiliu local sa fie ales un presedinte din randul consilierilor, prin vot deschis pentro o perioada 
de maxim 3 luni conform  Anexei  la H.C.L. nr.  43/2016    privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei  Beba Veche

         Pentru aceste motive PROPUN

___ exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al comunei Beba Veche pentru preşedintele de şedinţă.
Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare si publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1619/16.06.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa la H.C.L. nr.  43/2016    privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 
Beba Veche
Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor în 
funcție;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

          Prezentam prevederile legale relevante din OUG nr. 57/2019
Articolul 123 Presedintele de sedinta
    (1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in 
termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un 
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele 
consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege 
prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art. 5, lit. ee).
   (2) Consilierul local ales in conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a 
cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu 
majoritate absoluta.
   (3) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, 
din randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu 
majoritate simpla, care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceasta 
sedinta atributiile prevazute de prezentul cod pentru presedintele de sedinta.
   (4) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
   a) conduce sedintele consiliului local;
   b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, 
cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si 
evidentiate de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in 
procesul-verbal al sedintei;
   c) semneaza procesul-verbal al sedintei;
   d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare 
a consiliului local;
   e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de 
solutionare a consiliului local;
   f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1) sau propune 
consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;
   g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si 
functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.



Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
alegerea presedintelui de sedinta am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1618/16.06.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 1619/16.06.2020
	
Constatand ca:

Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa  la H.C.L. nr.  
43/2016    privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Beba Veche

          Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor 
în funcție;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 123 alin. 1) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1618/16.06.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 1619/16.06.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind alegerea presedintelui de sedinta

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26/16.06.2020

          În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa  la H.C.L. nr.  
43/2016    privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Beba Veche

          Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor 
în funcție;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

Articolul 1 - ___ exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru preşedintele de şedinţă.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare si publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com.



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1620/16.06.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind insusirea 
documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 141 (nr vechi 349) 
in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara

Considerente legale:
Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, art. 41 alin. (5) din 
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare precum 
şi ale HG nr. 977/2002 anexa nr. 12 pozitia 15;

Situatia in fapt:
In prezent, imobilul cu destinatia de Camin Cultural din localitatea Beba Veche este inscris in 3 
carti funciare, care nu sunt actualizate si care, in conformitate cu documentati intocmita de SC 
Concret CAD SRL este necesar a fi sistate si a se inscrie in cartea funciara imobilul situat in 
localitatea beba veche nr. 141 (nr. Vechi 439) cu constructiile existente in prezent

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă inscrierea in cartea funciară pe nr. topografice 784-785/b, 784-785/c și 786-787 a 
următoarelor construcții:
C1 Cămin Cultural, anul construirii 1936, suprafa ța construită 589 mp
C2 Anexa hidrofor, anul construirii 1995, suprafa ța construită 28 mp
C3 Terasa, anul construirii 2019, suprafața construită 282 mp
C4 Terasa, anul construirii 2019, suprafața construită 116 mp
C5 Terasa, anul construirii 2019, suprafața construită 182 mp.
Se sistează Cărțile funciare CF 400591, CF 401292 și CF 402454 Beba Veche.
Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea UAT Comuna Beba Veche, domeniul 
public al comunei, a imobilului provenind din CF nr. vechi 1568 cu adresa Beba Veche nr. 141.
Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului  întocmită 
de S.C. Concret Cad SRL S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în 
Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1621/16.06.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere 
a imobilului situat in Beba Veche nr 141 (nr vechi 349) in sistemul integrat de Cadastru si 
Carte Funciara

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, art. 41 
alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al 
Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi ale HG nr. 977/2002 anexa nr. 12 pozitia 
15;

          Vazand prevederile legale
art. 286 alin. 1 lit. (4) din OG nr. 57/2019
Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile 
prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, 
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca 
fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.
art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996
(5) In cazul imobilelor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-
teritoriale, intabularea se realizeaza in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, 
a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin 
hotarare a Guvernului, insotita de un inscris emis de catre conducatorul institutiei 
publice centrale sau locale, care are obligatia intocmirii si modificarii inventarului 
centralizat, prin care se confirma identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala 
si cel evidentiat in inventarul centralizat. Pentru imobilele a caror apartenenta la 
domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este stabilita prin acte 
normative, intabularea se va efectua in baza hotararilor Guvernului, hotararilor 
consiliului local, judetean sau al municipiului Bucuresti de insusire a inventarelor cu 
privire la aceste bunuri imobile, insotite de un inscris emis de catre conducatorul 
institutiei publice centrale sau locale, prin care se confirma identitatea dintre imobilul din 
documentatia cadastrala si cel a carui intabulare se solicita, cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare.
Vazand planul de amplasament si delimitare a teritoriului intocmit de o firma autorizata 
in efectuarea lucrarilor de cadastru geodezie si cartografie, precum si extrasul de carte 
funciara 400591, 401292 si 402454 care se sisteaza si se va inscrie ca pozitie noua 
Caminul Cultural cu Anexele construite
Avand in vedere si HG nr. 977/2002 anexa nr. 12 Pozitia 15= Casa- Camin Cultural an 
construire 1936 proprietar Comuna politica Beba Veche cu 3 numere topografice pentru 
care este necesara actualizarea prin sistarea cartilor funciare si deschiderea unei pozitii 
noi,

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului situat in Beba 
Veche nr 141 (nr vechi 349) in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara am 
analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1620/16.06.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 1621/16.06.2020
	
Constatand ca:

Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, 
art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale HG nr. 977/2002 
anexa nr. 12 pozitia 15;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. c) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1620/16.06.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 1621/16.06.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului 
situat in Beba Veche nr 141 (nr vechi 349) in sistemul integrat de 

Cadastru si Carte Funciara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27/16.06.2020

          Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, 
art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale HG nr. 977/2002 
anexa nr. 12 pozitia 15;

Articolul 1 - Se aprobă inscrierea in cartea funciară pe nr. topografice 784-785/b, 784-
785/c și 786-787 a următoarelor construcții:
C1 Cămin Cultural, anul construirii 1936, suprafața construită 589 mp
C2 Anexa hidrofor, anul construirii 1995, suprafața construită 28 mp
C3 Terasa, anul construirii 2019, suprafața construită 282 mp
C4 Terasa, anul construirii 2019, suprafața construită 116 mp
C5 Terasa, anul construirii 2019, suprafața construită 182 mp.

Articolul 2 - Se sistează Cărțile funciare CF 400591, CF 401292 și CF 402454 Beba 
Veche.

Articolul 3 - Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea UAT Comuna 
Beba Veche, domeniul public al comunei, a imobilului provenind din CF nr. vechi 1568 
cu adresa Beba Veche nr. 141.

Articolul 4 - Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a 
imobilului  întocmită de S.C. Concret Cad SRL S.R.L, persoană juridică autorizată 
A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;





















Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1622/16.06.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind insusirea 
documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 50 (nr vechi 44) in 
sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara

Considerente legale:
Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, art. 41 alin. (5) din 
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

Situatia in fapt:
In prezent, imobilul cu destinatia de Camin Cultural din localitatea Cherestur este inscris in 1 
carti funciare, care nu sunt actualizate si care, in conformitate cu documentatia intocmita de SC 
Concret CAD SRL este necesar a fi sistata si a se inscrie in cartea funciara imobilul situat in 
localitatea Cherestur nr. 50 (nr. vechi 44) cu constructiile existente in prezent

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă inscrierea in cartea funciară pe nr. Topografic 61-62/1 a următoarelor construc ții:
C1 Cămin Cultural, anul construirii 1948, suprafa ța construită 442 mp
C2 Bucătărie, anul construirii 1970, suprafața construită 110 mp
C3 Anexa WC, anul construirii 1970, suprafața construită 9 mp
C4 Terasa, anul construirii 2018, suprafața construită 50 mp
C5 Terasa, anul construirii 2018, suprafața construită 38 mp
C6 Terasa, anul construirii 2018, suprafața construită 165 mp
C7 Terasa, anul construirii 2018, suprafața construită 182 mp.
Se sistează Cartea Funciară CF 401887 Beba Veche (CF vechi 24 Pusta Cherestur).
Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea UAT Comuna Beba Veche, domeniul 
public al comunei, a imobilului provenind din CF nr. vechi 24 cu adresa comuna Beba Veche sat 
Cherestur nr. 50.
Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului  întocmită 
de S.C. Concret Cad SRL S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în 
Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1523/16.02.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere 
a imobilului situat in Beba Veche nr 50 (nr vechi 44) in sistemul integrat de Cadastru si 
Carte Funciara

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, art. 41 
alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al 
Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu 
modificările şi completările ulterioare;

          Vazand prevederile legale
art. 286 alin. 1 lit. (4) din OG nr. 57/2019
Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile 
prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, 
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca 
fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.
art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996
(5) In cazul imobilelor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-
teritoriale, intabularea se realizeaza in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, 
a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin 
hotarare a Guvernului, insotita de un inscris emis de catre conducatorul institutiei 
publice centrale sau locale, care are obligatia intocmirii si modificarii inventarului 
centralizat, prin care se confirma identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala 
si cel evidentiat in inventarul centralizat. Pentru imobilele a caror apartenenta la 
domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este stabilita prin acte 
normative, intabularea se va efectua in baza hotararilor Guvernului, hotararilor 
consiliului local, judetean sau al municipiului Bucuresti de insusire a inventarelor cu 
privire la aceste bunuri imobile, insotite de un inscris emis de catre conducatorul 
institutiei publice centrale sau locale, prin care se confirma identitatea dintre imobilul din 
documentatia cadastrala si cel a carui intabulare se solicita, cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare.
Vazand planul de amplasament si delimitare a teritoriului intocmit de o firma autorizata 
in efectuarea lucrarilor de cadastru geodezie si cartografie, precum si extrasul de carte 
funciara 401887 care se sisteaza si se va inscrie ca pozitie noua Caminul Cultural cu 
Anexele construite

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului situat in Beba 
Veche nr 50 (nr vechi 44) in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara am 
analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1622/16.06.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 1523/16.02.2020
	
Constatand ca:

Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, 
art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. c) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1622/16.06.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 1523/16.02.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului 
situat in Beba Veche nr 50 (nr vechi 44) in sistemul integrat de Cadastru 

si Carte Funciara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/16.06.2020

          Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, 
art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă inscrierea in cartea funciară pe nr. Topografic 61-62/1 a 
următoarelor construcții:
C1 Cămin Cultural, anul construirii 1948, suprafața construită 442 mp
C2 Bucătărie, anul construirii 1970, suprafața construită 110 mp
C3 Anexa WC, anul construirii 1970, suprafața construită 9 mp
C4 Terasa, anul construirii 2018, suprafața construită 50 mp
C5 Terasa, anul construirii 2018, suprafața construită 38 mp
C6 Terasa, anul construirii 2018, suprafața construită 165 mp
C7 Terasa, anul construirii 2018, suprafața construită 182 mp.

Articolul 2 - Se sistează Cartea Funciară CF 401887 Beba Veche (CF vechi 24 Pusta 
Cherestur).

Articolul 3 - Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea UAT Comuna 
Beba Veche, domeniul public al comunei, a imobilului provenind din CF nr. vechi 24 cu 
adresa comuna Beba Veche sat Cherestur nr. 50.

Articolul 4 - Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a 
imobilului  întocmită de S.C. Concret Cad SRL S.R.L, persoană juridică autorizată 
A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;





Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

9511
11
06

2020
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sinnicolau Mare

Carte Funciară Nr. 401887 Beba Veche

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:24 Pusta CheresturTEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cherestur, Nr. 44, Jud. Timis
Nr.
Crt

Nr. cadastral
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 Top: 61-62/1 4.316

Construcţii

Crt Nr cadastral
Nr. Adresa Observaţii / Referinţe

A1.1 Top: 61-62/1 Loc. Cherestur, Nr. 44, Jud. Timis  casa

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

1013 / 31/12/1948
Contract De Vanzare-Cumparare  nr. 0;

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Conventie,  cota
actuala  1/1

A1, A1.1 / B.2

1) PRIMARIA COMUNEI CHERESTUR
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 24 Pusta Cherestur)

5638 / 10/03/2016
Act Administrativ  nr. 11, din 08/02/2016 emis de COPMUNA BEBA VECHE;

B2 Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota
actuala 1/1

A1, A1.1

1) COMUNA  BEBA  VECHE,  CIF:5390648,  domeniul  public,  in  adm.  CL.  BEBA  VECHE  -  INSCRIERE
PROVIZORIE

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 401887 Comuna/Oraş/Municipiu: Beba Veche
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe
Top: 61-62/1 4.316

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 4.316 - - 61-62/1

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 Top: 61-62/1 constructii de
locuinte - Cu acte  casa

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1624/16.06.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind insusirea 
documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului situat in Cherestur teren de sport in 
sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara

Considerente legale:
Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, art. 41 alin. (5) din 
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

Situatia in fapt:
In prezent, imobilul cu destinatia deTeren de sport din localitatea Cherestur nu este inscris in 
cartea funciara, , iar evidentierea acestuia in sistemul de cadastru poate fi realizata numai in 
baza unei documentatii de prima inscriere.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă inscrierea in cartea funciară pe nr. Cadastral CC926/2 a terenului de sport 
neevidențiat in cartea funciară în suprafață măsurată de 19367 mp.
Terenul este împrejmuit, amplasat în extravilanul localită ții Cherestur, având categoria de 
folosință Curți Construcții, și este utilizat din anul 1992 cu destinația de teren de sport.
Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea UAT Comuna Beba Veche, domeniul 
public al comunei, a imobiluluidescris în art. 1.
Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului  întocmită 
de S.C. Concret Cad SRL S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în 
Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1625/16.06.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere 
a imobilului situat in Cherestur teren de sport in sistemul integrat de Cadastru si Carte 
Funciara

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, art. 41 
alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al 
Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu 
modificările şi completările ulterioare;

          Vazand prevederile legale
art. 286 alin. 1 lit. (4) din OG nr. 57/2019
Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile 
prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, 
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca 
fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.
art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996
(5) In cazul imobilelor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-
teritoriale, intabularea se realizeaza in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, 
a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin 
hotarare a Guvernului, insotita de un inscris emis de catre conducatorul institutiei 
publice centrale sau locale, care are obligatia intocmirii si modificarii inventarului 
centralizat, prin care se confirma identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala 
si cel evidentiat in inventarul centralizat. Pentru imobilele a caror apartenenta la 
domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este stabilita prin acte 
normative, intabularea se va efectua in baza hotararilor Guvernului, hotararilor 
consiliului local, judetean sau al municipiului Bucuresti de insusire a inventarelor cu 
privire la aceste bunuri imobile, insotite de un inscris emis de catre conducatorul 
institutiei publice centrale sau locale, prin care se confirma identitatea dintre imobilul din 
documentatia cadastrala si cel a carui intabulare se solicita, cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare.
Vazand planul de amplasament si delimitare a teritoriului intocmit de o firma autorizata 
in efectuarea lucrarilor de cadastru geodezie si cartografie se va inscrie ca pozitie noua 
terenul de sport Cherestur, fără construcții.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului situat in 
Cherestur teren de sport in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara am 
analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1624/16.06.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 1625/16.06.2020
	
Constatand ca:

Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, 
art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. c) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1624/16.06.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 1625/16.06.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului 
situat in Cherestur teren de sport in sistemul integrat de Cadastru si Carte 

Funciara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29/16.06.2020

          Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, 
art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă inscrierea in cartea funciară pe nr. Cadastral CC926/2 a 
terenului de sport neevidențiat in cartea funciară în suprafață măsurată de 19367 mp.
Terenul este împrejmuit, amplasat în extravilanul localită ții Cherestur, având categoria 
de folosință Curți Construcții, și este utilizat din anul 1992 cu destinația de teren de 
sport.

Articolul 2 - Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea UAT Comuna 
Beba Veche, domeniul public al comunei, a imobiluluidescris în art. 1.

Articolul 3 - Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a 
imobilului  întocmită de S.C. Concret Cad SRL S.R.L, persoană juridică autorizată 
A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;





Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1626/16.06.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind insusirea 
documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului Drum de exploatare in sistemul integrat de 
Cadastru si Carte Funciara

Considerente legale:
Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, art. 41 alin. (5) din 
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

Situatia in fapt:
In prezent, imobilul cu destinatia de Teren de sport din localitatea Cherestur nu are un drum de 
acces intabulat, iar drumul care il deserveste nu este inscris in cartea funciara, , iar evidentierea 
acestuia in sistemul de cadastru poate fi realizata numai in baza unei documentatii de prima 
inscriere.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă inscrierea in cartea funciară pe nr. Cadastral CC926/1 a Drumului deexploatare 
neevidențiat in cartea funciară în suprafață măsurată de 3668 mp.
Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea UAT Comuna Beba Veche, domeniul 
public al comunei, a imobiluluidescris în art. 1.
Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului  întocmită 
de S.C. Concret Cad SRL S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în 
Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1627/16.06.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere 
a imobilului Drum de exploatare in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, art. 41 
alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al 
Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu 
modificările şi completările ulterioare;

          Vazand prevederile legale
art. 286 alin. 1 lit. (4) din OG nr. 57/2019
Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile 
prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, 
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca 
fiind bunuri de uz sau de interes public național ori județean.
art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996
(5) In cazul imobilelor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-
teritoriale, intabularea se realizeaza in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, 
a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin 
hotarare a Guvernului, insotita de un inscris emis de catre conducatorul institutiei 
publice centrale sau locale, care are obligatia intocmirii si modificarii inventarului 
centralizat, prin care se confirma identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala 
si cel evidentiat in inventarul centralizat. Pentru imobilele a caror apartenenta la 
domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este stabilita prin acte 
normative, intabularea se va efectua in baza hotararilor Guvernului, hotararilor 
consiliului local, judetean sau al municipiului Bucuresti de insusire a inventarelor cu 
privire la aceste bunuri imobile, insotite de un inscris emis de catre conducatorul 
institutiei publice centrale sau locale, prin care se confirma identitatea dintre imobilul din 
documentatia cadastrala si cel a carui intabulare se solicita, cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare.
art. 8. - din OG nr. 43/1997
(1) Drumurile de interes local apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe 
teritoriul careia se afla si pot fi clasificate ca:a)drumuri comunale, care asigura legaturile:
 (i)  intre resedinta de comuna si satele componente sau cu alte sate; 
 (ii) intre oras si satele care ii apartin, precum si cu alte sate; 
 (iii) intre sate; 
b)drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele 
acestora;
c)strazi - drumuri publice din interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strada, 
bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.
Vazand planul de amplasament si delimitare a teritoriului intocmit de o firma autorizata 
in efectuarea lucrarilor de cadastru geodezie si cartografie,  se va inscrie ca pozitie noua 
drum de exploatare pentru acces la terenul de sport.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.



Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului Drum de 
exploatare in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara am analizat in 
sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1626/16.06.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 1627/16.06.2020
	
Constatand ca:

Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, 
art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. c) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1626/16.06.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 1627/16.06.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului 
Drum de exploatare in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30/16.06.2020

          Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, 
art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă inscrierea in cartea funciară pe nr. Cadastral CC926/1 a 
Drumului deexploatare neevidențiat in cartea funciară în suprafață măsurată de 3668 
mp.

Articolul 2 - Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea UAT Comuna 
Beba Veche, domeniul public al comunei, a imobiluluidescris în art. 1.

Articolul 3 - Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a 
imobilului  întocmită de S.C. Concret Cad SRL S.R.L, persoană juridică autorizată 
A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;





Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1636/16.06.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind adoptarea impozitelor 
si taxelor locale in UAT Comuna Beba Veche pentru anul 2021

Considerente legale:
În conformitate cu:- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-și ale art. 491 din  Legea 
nr.227/2015/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile 
H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 
ale Legii  nr.273/29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; - prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare; - prevederile H.C.L.Beba Veche nr.30/26.09.2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind activitatea de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării; - prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; - prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonanţei Guvernului nr.75/28.08.2003 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale; - rata inflației de 4,6 % pe anul 2018 comunicată și publicată de 
MDRAP; - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală; - prevederile Legii nr.544/2002 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare,
Văzând că procedura de transparență decizională a proiectului de hotărâre a fost realizată 
conform procesului-verbal de afisare nr. 1294/19.05.2020 și procesului-verbal de dezafişare nr. 
___/18.05.2020,

Situatia in fapt:
Având în vedere apariţia noului Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) şi în 
conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei 
locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea 199/1997, 
stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale intră în competenţa consiliului local conform 
prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin 4 lit. c din Legea 215/2001 privind Administraţia 
publică locală.   La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, în comuna BEBA 
VECHE, s-au avut in vedere prevederile  Legii nr.227/2015  privind Codul fiscal. În materie 
fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, el 
precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în venituri ale bugetului local, 
urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ) 
Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte impozitele şi 
taxele locale, prin aprobarea  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost datorate în principiu 
următorilor factori: - eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual  în funcţie de 
natura juridică a contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura 
juridică a persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va 
face în funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială sau nerezidenţială (comercială) -
reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili; - încurajarea investiţiilor; - impactul  
în bugetele  autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să stabilească politica fiscală 
locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară. Resursele financiare, din punct 
de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale bugetelor locale sunt urmatoarele: A. 
impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
respectiv: a) impozitul şi taxa pe clădire b) impozitul şi taxa pe teren c) impozitul pe mijloacele de 
transport d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; e) taxa pentru folosirea 
mijloacelor de reclamă şi publicitate; f) impozitul pe spectacole; g) taxele speciale; h) alte taxe 



locale; B. Amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale  precum şi dobânzile pentru plata cu 
întârziere a impozitelor şi taxelor locale   C. taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 
prevăzute de lege;
Începând cu 1 ianuarie 2016, în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
Guvernul a adus modificări substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul 
al impozitului pe clădiri şi terenuri, respectiv în funcţie de destinaţia acestora.Având în vedere 
aceste aspecte legislative, a faptului că în anul 2016 au fost aduse modificări substanţiale în 
materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul al impozitului pe clădiri şi teren, care au 
produs creşteri ale veniturilor fiscale, precum şi că majoritatea contribuabililor, atât persoane 
juridice cât şi persoane fizice, se confruntă cu dificultăţi economico-financiare, executivul 
propune, pentru anul 2021, menţinerea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice 
şi juridice la nivelul celor stabilite pentru anul 2020 indexate cu coeficientul de inflatie, Potrivit 
Legii nr. 227/2015 pentru anul 2021, executivul propune acordarea următoarelor  facilităţi 
fiscale: - acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport 
datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a 
anului fiscal; - anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2020 
mai mici de 20 lei conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală; - reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru clădirile şi 
terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;  -
scutirea impozitului/taxei pentru: a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente 
istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care 
sunt folosite pentru activităţi economice; b) clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de 
servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de 
servicii sociale; c) clădirile folosite ca domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri, 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; d) cladirile noi cu destinaţie de 
locuinţă, realizate în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi clădirile cu destinaţie de locuinţă, realizate 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. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare; - scutirea taxelor de autorizare 
pentru lucrari de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a 
monumentelor istorice, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau 
parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie,in conditiile in care proprietarul utilizeaza bunul imobil 
numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit; - reducerea cu 50 % 
a taxelor de autorizare pentru lucrarile 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;
Întrucât aplicarea acestor principii necesită o hotărâre a Consiliului local am inițiat proiectul de 
hotărâre anexat.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aproba impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 
fiscal 2021 indexate cu rata inflatiei de 3,8% comunicata pe site-urile M.D.R.A.P. si M.F.P.. 
Indexarea priveste impozitele, taxele si alte sume care constau intr-o suma sau au la baza 
stabilirii lor o anumita suma, astfel:
Anexa nr. 1
1. Impozitul si taxa pe cladiri - persoane fizice
Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice.
Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu 
constructii - persoane fizice/ juridice
2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat cea de 
terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice. 
3. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice. 
4. Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice. 
5. Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice. 
6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane juridice/persoane fizice. 



7. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit 
care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si 
pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator - persoane juridice/persoane fizice. 
8. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice. 
9. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice. 
10. Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a 
impozitului asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor, a taxelor speciale si a altor taxe locale, conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. 
(2); art. 469, alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
11. Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani 
consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12. 	Criterii de încadrare a clădirilor situate in intravilan in categoria clădirilor neingrijite conform 
art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisca
13. Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in categoria 
terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
Anexa nr. 2 Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala 
Anexa nr. 3 Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe folosinta teren 
pentru terase, chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, organizari de santier, teren 
agricol, concesionari etc. 
Anexa nr. 4 Taxe locale - Compartiment Registru Agricol. 
Anexa nr. 5 Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie 
taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice. 
Anexa nr. 6 Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, 
datorat bugetului local, conform art. 456 alin. (2) si art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
Anexa nr. 7 Taxe speciale de salubrizare 
Anexa nr. 8 Taxe speciale.
(2) Anexele de la nr. 1 la nr. 8 fac parte integranta din prezenta hotarare.
 (1) Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, a taxei asupra 
mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, 
până la data de 31 martie 2021, se acordă o bonificaţie de 10%. 
(2) Se prevede plata integrală a impozitului datorat, în cazul în care suma este de până la 50 lei, 
inclusiv, pentru o categorie de bunuri impozitate, până la primul termen de plată, respectiv  31 
martie. 
(3) Plata impozitului anual se face în doua rate egale, până la datele de 31 martie si 30 
septembrie inclusiv, conform prevederilor codului fiscal
 (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru situaţiile prevăzute la art.456 alin.(1) din 
Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul 
I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a carui scutire se aplică începând cu data de 
1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.       
(2)  Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru situaţiile prevăzute la art.464 alin.(1) din 
Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul 
I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a carui scutire se aplică începând cu data de 
1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.          
(3) Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport pentru situaţiile prevăzute la art.469 
alin.(1) din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
care persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul 
I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a carui scutire se aplică începând cu data de 
1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative
Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021.
(1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 
500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, Anexa nr. 1 din hotararea de 



aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru 
anul 2020. 
(2) Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se stabilesc prin hotarare a consiliului local, in baza 
documentatiei intocmite de Registrul Agricol. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 2 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele 
de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, Anexa nr. 1 din 
hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al 
bugetului local pentru anul 2021. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul 
administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin. 3.
(1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se  majoreaza,astfel: 
cu 300%, pentru punctajul final intre 30,00 si 59,99;
cu 400%, pentru punctajul final intre 60,00 si 79,99;
cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor 
locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care contine si 
criteriile de încadrare a clădirii in categoria clădirilor neîngrijite. 
Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole situate in intravilan, se 
majoreaza, astfel: 
-cu 250%, pentru punctajul final de 50,00; 
-cu 500%, pentru punctajul final de 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor 
locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care contine si 
criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite. 
(2) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. 1 si alin. 2, se stabilesc prin hotarare a 
consiliului local, in baza documentatiei intocmite de persoanele imputernicite prin Dispozitia 
Primarului Comunei Beba Veche. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 3 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele 
de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XII si/sau XIII din 
Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac 
venit al bugetului local pentru anul 2021, dupa caz. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul 
administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.4.
Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, 
atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, 
respectiv zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei termenului de plata si 
pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile prevazute de lege. 
(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi 
modificat prin acte normative.
Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si accesorii - aflate in sold la data de 
31 decembrie a anului 2020, pana la limita maxima de 20 lei, precum si cele prescrise  se 
anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala). Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale 
datorate si neachitate de debitor.
 (1) Organul fiscal renunţa la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere ori de 
cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice şi nu exista succesori 
(art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala). 
(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantelor fiscale si nu emite decizie de impunere in 
situatia in care creantele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local sunt pana la 
limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 96, alin. 2, 3 din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Beba Veche
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;



          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1642/17.06.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT 
Comuna Beba Veche pentru anul 2021

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

În conformitate cu:- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-și ale art. 491 din  
Legea nr.227/2015/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; -
prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile 
art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 ale Legii  nr.273/29 iunie 2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile 
H.C.L.Beba Veche nr.30/26.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea 
de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării; - prevederile 
Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; -
prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonanţei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale; - rata inflației de 4,6 % pe anul 2018 comunicată și publicată de 
MDRAP; - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală; - prevederile Legii nr.544/2002 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând că procedura de transparență decizională a proiectului de hotărâre a fost 
realizată conform procesului-verbal de afisare nr. 1294/19.05.2020 și procesului-verbal 
de dezafişare nr. ___/18.05.2020,

          La stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac 
venit al bugetului local pentru anul 2020 s-au avut in vedere urmatoarele:
-	Constitutia Romaniei, care la art. 56, alin. (1) prevede ca „Cetatenii au obligaţia sa 
contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.";
-	prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997, si care la pct. 3 stipuleaza: "Cel 
putin o parte din resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice locale trebuie 
sa provina din taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea au competenta sa il 
stabileasca in limitele legale.";
-	Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care 
potrivit art. 491 prevede "(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care 
constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în 
lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile 
locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile 
oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 
aplică în anul fiscal următor.";
-	H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
-	Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările 
ulterioare;
-	Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare;



-	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protectia mediului cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
-	Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor 
din sectorul agricol;
-	Ordinul nr. 1846/2408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1) din 
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor 
din sectorul agricol;
-	Ordinul nr. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1) din 
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor 
din sectorul agricol;
-	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile 
si completarile ulterioare ;
-	H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71 / 2002 
privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat ;
-	Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
-	Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele 
masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-	art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in 
administratia publica potrivit caruia " În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza 
circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea 
evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se 
supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.";
-	Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
-	initiativa Primarului Comunalui lasi, exprimata in expunerea de motive;
-	referatele de specialitate/notele de fundamentare intocmite de directiile si serviciile din 
cadrul Primariei Comunei Beba Veche ;
-	necesitatea de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 in 
scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de 
conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte.
propunem
1. Indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau 
care au la baza o anumita suma in lei se face tinand cont de rata inflatiei pentru anul 
fiscal anterior, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice.
Rata inflatiei comunicata pe site -urile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice si Ministerului Finantelor Publice este este de 4,6 % si prin urmare propunem 
indexarea cu 4,6% a impozitelor si taxelor locale.
Nivelurile impozitelor si taxelor indexate se rotunjesc in minus in sensul ca fractiunile 
sub 0.5 lei se neglijeaza, cat si in plus pentru ceea ce depaseste 0.5 lei intregindu-se la 
1 leu prin adaos, asa cum este prevazut la pct. 11, lit. n)/Titlul IX/Anexa din H.G. nr. 
1/2016 (partea a-ll-a) privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, 
potrivit caruia "rotunjire - operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la 
nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 
de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari."
Precizam ca nivelurile minime indexate (acolo unde exista marje) sau nivelurile stabilite 
prin lege si indexate, reprezinta niveluri minime obligatorii ale taxelor si impozitelor sau 
sumelor stabilite de legiuitor si care stau la baza calcularii acestor prelevari catre buget.
Aratam ca marea majoritate a taxelor si impozitelor locale, in principal cele care detin 
ponderea valorica in veniturile din impozite si taxe locale, sunt propuse la nivelurile 
minime din lege (exemplu: impozitul pe cladiri persoane fizice, parte din impozitul pe 
cladiri persoane juridice, impozitul asupra mijloacelor de transport etc).



2.	Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se 
majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, Anexa nr. 
1/ hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit 
al bugetului local pentru anul 2020.
Terenurile care indeplinesc conditiile de majorare se stabilesc prin hotarare a consiliului 
local, in baza documentatiei intocmite de Registrul Agricol.
Hotararea are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare 
ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, Anexa nr. 1/hotararea 
de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului 
local pentru anul 2020.
Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul 
administrativ fiscal in baza hotararii de consiliu local.
3.	Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se majoreaza, astfel:
-	cu 300%, pentru punctajul final intre 30,00 si 59,99;
-	cu 400%, pentru punctajul final intre 60,00 si 79,99;
-	cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00,
punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1/ hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020, care 
contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite.
4.	Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole, situate in 
intravilan, se majoreaza, astfel:
-	cu 250%, pentru punctajul final de 50,00;
-	cu 500%, pentru punctajul final de 100,00,
punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1/ hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020, care 
contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite.
Supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite se stabileste prin hotarare a 
consiliului local, in baza documentatiei intocmite de persoanele imputernicite prin 
Dispozitia Primarului Comunei Beba Veche.
Hotararea are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare 
ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XII si/sau pct. XIII Anexa 
nr.1/ hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac 
venit al bugetului local pentru anul 2020, dupa caz.
Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul 
administrativ fiscal in baza hotararii de consiliu local.
Se precizeaza ca la promovarea prezentului proiect de hotarare de consiliu s¬au avut in 
vedere toate modificarile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iar in situatia in care 
vor aparea alte reglementari de modificare sau completare, vom proceda la promovarea 
unui proiect de hotarare de consiliu in acest sens.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna Beba Veche pentru anul 
2021 am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1636/16.06.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 1642/17.06.2020
	
Constatand ca:

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          În conformitate cu:
- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-și ale art. 491 din  Legea 
nr.227/2015/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 ale Legii  nr.273/29 iunie 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.Beba Veche nr.30/26.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului 
privind activitatea de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonanţei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale;
- rata inflației de 4,6 % pe anul 2018 comunicată și publicată de MDRAP;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală;
- prevederile Legii nr.544/2002 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare,

          Văzând că procedura de transparență decizională a proiectului de hotărâre a 
fost realizată conform procesului-verbal de afisare nr. 1294/19.05.2020  și procesului-
verbal de dezafişare nr. ___/18.05.2020,



Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. c) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1636/16.06.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 1642/17.06.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna Beba 
Veche pentru anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31/16.06.2020

          În conformitate cu:
- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-și ale art. 491 din  Legea 
nr.227/2015/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 ale Legii  nr.273/29 iunie 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile H.C.L.Beba Veche nr.30/26.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului 
privind activitatea de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonanţei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale;
- rata inflației de 4,6 % pe anul 2018 comunicată și publicată de MDRAP;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală;
- prevederile Legii nr.544/2002 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare,

          Văzând că procedura de transparență decizională a proiectului de hotărâre a 
fost realizată conform procesului-verbal de afisare nr. 1294/19.05.2020  și procesului-
verbal de dezafişare nr. ___/18.05.2020,

Articolul 1 - Se aproba impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al 
bugetului local pentru anul fiscal 2021 indexate cu rata inflatiei de 3,8% comunicata pe 



site-urile M.D.R.A.P. si M.F.P.. Indexarea priveste impozitele, taxele si alte sume care 
constau intr-o suma sau au la baza stabilirii lor o anumita suma, astfel:
Anexa nr. 1
1. Impozitul si taxa pe cladiri - persoane fizice
Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice.
Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu 
constructii - persoane fizice/ juridice
2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat 
cea de terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice. 
3. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane 
fizice. 
4. Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice. 
5. Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice. 
6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane 
juridice/persoane fizice. 
7. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii 
de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt 
utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator - persoane 
juridice/persoane fizice. 
8. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice. 
9. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice. 
10. Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe 
teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor si autorizatiilor, a taxelor speciale si a altor taxe locale, conform 
art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
11. Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi 
ani consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12. 	Criterii de încadrare a clădirilor situate in intravilan in categoria clădirilor neingrijite 
conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisca
13. Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in 
categoria terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. 
Anexa nr. 2 Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare 
fiscala 
Anexa nr. 3 Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe 
folosinta teren pentru terase, chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, 
organizari de santier, teren agricol, concesionari etc. 
Anexa nr. 4 Taxe locale - Compartiment Registru Agricol. 
Anexa nr. 5 Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se 
instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale 
create in interesul persoanelor fizice si juridice. 
Anexa nr. 6 Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri/terenuri, datorat bugetului local, conform art. 456 alin. (2) si art. 464 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
Anexa nr. 7 Taxe speciale de salubrizare 
Anexa nr. 8 Taxe speciale.
(2) Anexele de la nr. 1 la nr. 8 fac parte integranta din prezenta hotarare.



Articolul 2 -  (1) Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, a 
taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către contribuabili, 
persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie 2021, se acordă o bonificaţie de 
10%. 
(2) Se prevede plata integrală a impozitului datorat, în cazul în care suma este de până 
la 50 lei, inclusiv, pentru o categorie de bunuri impozitate, până la primul termen de 
plată, respectiv  31 martie. 
(3) Plata impozitului anual se face în doua rate egale, până la datele de 31 martie si 30 
septembrie inclusiv, conform prevederilor codului fiscal

Articolul 3 -  (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru situaţiile prevăzute la 
art.456 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor 
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi 
a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a 
carui scutire se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative.       
(2)  Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru situaţiile prevăzute la art.464 alin.(1) 
din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 
în care persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor aflate în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a 
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a 
carui scutire se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative.          
(3) Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport pentru situaţiile prevăzute la 
art.469 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor 
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi 
a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a 
carui scutire se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative

Articolul 4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Articolul 5 - (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe 
teren se majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, 
Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume 
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020. 
(2) Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se stabilesc prin hotarare a consiliului 
local, in baza documentatiei intocmite de Registrul Agricol. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 2 are caracter individual si cuprinde materia impozabila 
si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, 
Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume 
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica 
actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin. 3.



Articolul 6 - (1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se  
majoreaza,astfel: 
cu 300%, pentru punctajul final intre 30,00 si 59,99;
cu 400%, pentru punctajul final intre 60,00 si 79,99;
cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care 
contine si criteriile de încadrare a clădirii in categoria clădirilor neîngrijite. 
Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole situate in 
intravilan, se majoreaza, astfel: 
-cu 250%, pentru punctajul final de 50,00; 
-cu 500%, pentru punctajul final de 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care 
contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite. 
(2) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. 1 si alin. 2, se stabilesc prin 
hotarare a consiliului local, in baza documentatiei intocmite de persoanele imputernicite 
prin Dispozitia Primarului Comunei Beba Veche. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 3 are caracter individual si cuprinde materia impozabila 
si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XII 
si/sau XIII din Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a 
altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, dupa caz. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica 
actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.4.

Articolul 7 - Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume 
datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare 
luna sau fractiune de luna, respectiv zi de intarziere, incepand cu ziua imediat 
urmatoare scadentei termenului de plata si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile 
prevazute de lege. 
(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si 
poate fi modificat prin acte normative.

Articolul 8 - Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si accesorii - 
aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2020, pana la limita maxima de 20 lei, 
precum si cele prescrise  se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura 
fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala). 
Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitor.

Articolul 9 -  (1) Organul fiscal renunţa la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie 
de impunere ori de cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei 
fizice şi nu exista succesori (art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala). 
(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantelor fiscale si nu emite decizie de impunere 
in situatia in care creantele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local 
sunt pana la limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului de procedura fiscala 
(art. 96, alin. 2, 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Articolul 10 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Beba Veche
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;
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Anexa la Hotararea Consiliului local nr. 31/2020 
Anexa nr. 1 

I. Impozitul si taxa pe cladiri - persoane fizice. 
II. Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice. 

III. Impozitul si taxa pe terenuri 
1. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu 

constructii  
2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat cea de 

terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice. 
3. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane 

fizice. 

IV. Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice. 
V. Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice. 

VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane 
juridice/persoane fizice. 

VII. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 
obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si 
pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator - persoane juridice/persoane fizice. 

VIII. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice. 
IX. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice. 

X. Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe 
teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor, a taxelor speciale si a altor taxe locale, conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, 
alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

XI. Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de 
doi ani consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

XII. Criterii de încadrare a clădirilor situate in intravilan in categoria clădirilor neingrijite 
conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

XIII. Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in 
categoria terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Anexa nr. 2 
Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala 
Anexa nr. 3 
Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe folosinta teren pentru terase, 

chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, organizari de santier, teren agricol, concesionari etc. 
Anexa nr. 4 
Taxe locale - Compartiment Registru Agricol. 
Anexa nr. 5 
Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, 

modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice. 
Anexa nr. 6 
Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului 

local, conform art. 456 alin. (2) si art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Anexa nr. 7 
Taxe speciale de salubrizare 
Anexa nr. 8 
Taxe speciale 

  



2 
 

Anexa nr. 1 
I. IMPOZITUL/TAXA PE CLǍDIRI - PERSOANE FIZICE 
 
I.1 IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE IN PROPRIETATEA 

PERSOANELOR FIZICE 

 Valori impozabile an 
2019 pe mp de suprafaţă 
construită desfăşurată 
lei/mp 

Indexare conform 
art. 491 din Legea 
nr. 
227/2015 
% 

Valori impozabile an 
2021 pe mp de 
suprafaţă construită 
desfăşurată lei/mp 

Temei 
de drept 

Tipul clădirii Cu instalaţii 
de apă, 
canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 
cumulative) 

Fără 
instalaţii de 
apă, 
canalizare, 
electrice 
sau 
încălzire 

Cu 
instalaţii 
de apă, 
canaliza 
re, 
electrice 
şi 
încălziRe 
(conditii 
cumulat 
ive) 

Fără 
instalaţii 
de apă, 
canalizare, 
electrice 
sau 
încălzire 

Cu instalaţii 
de apă, 
canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 
cumulative) 

Fără 
instalaţii 
de apă, 
canalizare, 
electrice 
sau 
încălzire 

 

       

0 1 2 3 4 5 6 7 

A. Clădire 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 

1013 608 3,8 3,8 1100 660 Legea 
nr. 
227/2015 

TIPUL CLĂDIRII Nivel Lege nr. 
227/2015 
% 

Nivel an 
2020 
% 

Nivel an 
2021 
% 

Temei de drept 

0 1 2 3 4 

a) clădiri rezidenţiale şi clădiri - anexă 0,08 - 0,2 0,1* 0,1* Legea nr. 
227/2015   b) clădiri nerezidenţiale reevaluate/ 

construite/ dobândite în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referintă, respectiv începând cu 
01.01.2015 

0,2-1,3 0,2* 0,2* 

c) clădiri nerezidenţiale nereevaluate 2 2** 2** 

d) clădiri nerezidenţiale utilizate pentru 
activităţi din domeniul agriculturii 

0,4 0 4*** 0,4*** 

e) clădiri cu destinaţie mixtă Impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat 
pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat 
pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial 
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B. Clădire cu pereţii 
exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale 
nesupuse unui tratament 
termic şi/sau chimic 

304 203 3,8 3,8 330 220 Legea 
nr.  
227/2015 

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 

203 177 3,8 3,8 220 192 Legea 
nr.  
227/20 15 

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

127 76 3,8 3,8 138 82 Legea   
nr. 
227/2015 

E. In 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 
sar aplica 
clădirii 

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

75% din Legea 
nr.  
227/2015 

suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

F. In 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 
sar aplica 
clădirii 

  50% din suma 
care s-ar 
aplica clădirii 

50% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

Legea 
nr.  
227/2015 

- - 

 

NOTA: Valoarea impozabila pentru anul 2020 rezultata din indexare este rotunjita in minus in sensul 
ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos. 

1. În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabile a clădirii se identifică în tabel valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu 
ponderea cea mai mare. 

2.1 Suprafaţa construită desfaşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la 
mansardă exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţa de scărilor şi teraselor neacoperite. 

2.2 Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 
atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un 
coeficient de transformare de 1,4. 

2.3 Valoarea impozabila a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii cu coeficientul 
de corecţie corespunzător pe zone, după cum urmează : 

1. Satul Beba Veche (reşedinţă de comună)   rangul IV 
2. Satul Cherestur (sat component)    rangul V 
3. Satul Pordeanu (sat component)    rangul V 
2.4 Se stabilesc următoarele zone în funcţie de poziţia faţă de centrul satului: 
2.4.1 Satul Beba Veche 
2.4.1.1 Zona A 
- De la nr. 140 la nr. 146 
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- De la nr. 196 la nr. 210 
- De la nr. 218 la nr. 222 
- De la nr. 264 la nr. 272 
- De la nr. 287 la nr. 299 
- De la nr. 373 la nr. 406 
- De la nr. 524 la nr. 553 
- De la nr. 715 la nr. 716 
2.4.1.2 Zona B 
- De la nr. 1 la nr. 139 
- De la nr. 147 la nr. 195 
- De la nr. 211 la nr. 217 
- De la nr. 223 la nr. 263 
- De la nr. 273 la nr. 286 
- De la nr. 300 la nr. 372 
- De la nr. 407 la nr. 523 
- De la nr. 554 la nr. 714 
- De la nr. 717 la nr. 778 
2.4.2 Satul Cherestur 
2.4.2.1 Zona A 
- De la nr. 1 la nr. 80 
- De la nr. 180 la nr. 246 
2.4.2.2 Zona B 
- De la nr. 81 la nr. 179 
2.4.3 Satul Pordeanu 
2.4.3.1 Zona A 
- De la nr. 1 la nr. 88 
2.5 Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localităţi şi zona în care 

este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de corecte corespunzător, 
redat mai jos: 

 

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, cu 50% pentru clădirea 
care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă, cu 30% pentru 
clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă şi cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul 
terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la 
terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de 
intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 
precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, 
a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea 
performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se 
actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel 
puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

I.2 IMPOZITUL PE CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA 
PERSOANELOR FIZICE 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii care poate fi: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 
ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de 
referinţă ; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă; 

Rangul localităţii Zona in cadrul localitatii 

A B C D 

IV 1,10 1,05 1,00 0,95 

V 1,05 1,00 0,95 0,90 
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c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi 
din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 
impozabile a clădirii. 

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform literelor a), b) şi c) de la prezentul 
punct, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a clădirii, 
determinata conform punctului I.1. 

I.3 IMPOZITUL PE CLĂDIRILE CU DESTINAŢIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA 
PERSOANELOR FIZICE 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează 
prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, cu impozitul determinat 
pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 
activitate economică, impozitul pe clădiri se calculează în condiţii similare celui stabilit pentru clădirile 
rezidenţiale, conform punctului I.1. 

Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate 
distinct, se aplică următoarele reguli: 

d) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară 
nicio activitate economică, impozitul/taxa pe clădiri se calculează în condiţii similare celui stabilit pentru 
clădirile rezidenţiale; 

e) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară 
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară 
activitatea economică, impozitul/ taxa pe clădiri se calculează în condiţii similare celui stabilit pentru clădirile 
nerezidenţiale. 

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să 
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen 
de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor. 

Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: 
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de 

construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării 
efective a lucrărilor; 

b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din 
aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; 

c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 
autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, 
la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele 
structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la 
data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi 
suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri. 

Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor 
administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste 
imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. 

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, 
impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie 
a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, 
inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii 
impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere 
la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la 
data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 
1 ianuarie a anului următor. 

În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere 
la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la 
data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare. 

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se aplică următoarele reguli: 
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a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care a fost încheiat contractul; 

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 
documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 
leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local 
în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de 
leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a 
acestor documente. 

În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi 
taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de 
către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac 
obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat 
contractul de fiducie. 

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice 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. 

I.4. TAXA PE CLĂDIRI - PERSOANE FIZICE 
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de 
drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului 
de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. In cazul transmiterii 
ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa 
se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia 
contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre 
persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau 
folosinta asupra cladirii. 

În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa se calculează 
proporţional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează 
proporţional cu numărul de zile, iar titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare intrării în vigoare a contractului. 

În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, taxa se calculează 
proporţional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracţiunile de oră se rotunjesc 
la oră, iar persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la 
care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte. 
În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează 

taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia 
respectivă. 

În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade 
mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni 
din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare 
sau de folosinţă. 

În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public 
care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

Taxa pe clădiri se stabileste în funcţie de destinaţia finală a clădirii, care poate fi rezidenţială, 
nerezidenţială sau mixtă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a contribuabilului, Valoarea la care se 
calculează taxa pe clădiri este valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei de drept public care transmite 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, după caz. 

Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de 
cadastru şi publicitate imobiliară. 
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Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de 
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri. 

Impozitul pe clădiri este anual si se plateste în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. Impozitul 
anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se plateşte integral până la primul termen de plată. În cazul 
în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza comunei , suma de 50 lei 
(RON) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale, se 
datorează după acest termen majorări de întârziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu 
ziua imediat urmatoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepţiile 
prevăzute de lege şi poate fi modificat prin acte normative. 

 
II. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE 

TIPUL CLADIRII Nivel Lege 
nr. 227/2015 
% 

Nivel an 
2019 
% 

Nivel an 
2021 
% 

Temei de 
drept 

0 1 2 4 5 

a) cladiri rezidentiale reevaluate in 
ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinta, respectiv incepand cu 
01.01.2017 

0,08 - 0,2 0,2 0,2 Legea nr. 
227/2015 

b) cladiri nerezidentiale reevaluate 
in ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinţa, respectiv incepand cu 
01.01.2017 

0,2-1,3 1 1  

c) cladiri rezidentiale / 
nerezidentiale nereevaluate in 
ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinţa, respectiv inainte de 
01.01.2017 

5 5 5 

d) cladiri nerezidentiale 
utilizate pentru activitati din domeniul 
agricol 

0,4 0,4 0,4 

e) cladiri cu destinatie mixta  

Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de consiliul 
local asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fara 
subdiviziuni conform legii. 

Impozitul pe clădiri este anual si se plăteşte în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 
septembrie inclusiv. 

Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

Plata cu intarziere a impozitului/taxei pe cladiri, atrage dupa sine majorari de intarziere. 
Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 

imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile 
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, conform alin.II, lit. 
a)/lit. c)/tabel, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin.II, lit. b)/lit. 
c)/lit. d)/tabel. 

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea 
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează 
impozitul/taxa şi poate fi: 
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a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului 
fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea 
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz. 

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a 
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 
vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinta. 

In cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de 
declanşare a procedurii falimentului valoarea impozabila a cladirii nu se actualizeaza o data la 3 ani. 

Pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol persoanele juridice 
trebuie sa depuna la organul fiscal, ca anexa la declaratia de impunere: declaratie pe proprie raspundere ca 
aceste cladiri sunt utilizate numai pentru activitati din domeniul agricol, fisa bunului imobil eliberata de Biroul 
de carte funciara si statutul societatii din care sa reiasa ca au prevazut ca obiect de activitate, agricultura. 

Impozitul pe cladiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 
cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia 
să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în 
termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor. 

În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 
existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea 
valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de 
zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere 
la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la 
data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare. 

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care a fost încheiat contractul; 

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 
documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 
leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local 
în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de 
leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a 
acestor documente. 

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor 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. 

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de 
drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. In cazul transmiterii 
ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa 
se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor 
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care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de 
drept public care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii. 

În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu numărul de 
luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile 
mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă. 

În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul de 
zile sau de ore prevăzute în contract. 

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea 
impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin.II, 
lit. a)/lit. b)/tabel, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal 
local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei 
în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract. 

În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează taxa pe 
clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se 
află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă. 

În cazul persoanelor juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi 
taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de 
către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac 
obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat 
contractul de fiducie. 

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii 
si se sanctioneaza cu amenda conform legii. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili, 
pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual pe cladiri datorat 
aceluBeba Veche buget local de catre contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste 
integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri 
amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri 
cumulat. 

 
III IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE 
III.1 IMPOZITUL PE TERENURILE AFLATE ÎN INTRAVILAN 
terenuri cu construcţii-art.-465 alin.2 
 

Nr.crt Localitatea Rang localitate Zona A localitate Zona B localitate 

1 Beba Veche IV 965 (889x4.6%) 772 (711x3,8%) 

2 Cherestur V 772 (711x3,8%) 581 (534x3,8%) 

3 Pordeanu V 772 (711x3,8%) - 

 
Nota: În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă 

terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus. 

III.2 IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
-orice alta categorie decât cea cu construcţii –conf. art.465 alin.4 
 

CATEGORIA DE A B C D 
Teren arabil 30 23 21 17 
Pasune 23 21 17 15 
Faneata 27 21 17 15 
Vie 50 38 30 21 
Livada 57 50 38 30 
Pădure sau alt teren forestier 30 23 21 17 
Teren cu ape 17 15 8 0 
Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 
Teren neproductiv 0 0 0 0 
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   Nota: În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa de teren se calculează prin înmulțirea suprafeței 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la art. 465 alin.4, iar acest rezultat se 
înmulţeşte cu coeficienții de corecţie-pentru rangul IV -1,10- Beba Veche; şi rangul V- 1,05 pentru Cherestur 
si Pordeanu 

 
 Excepția, conform art.465 alin.(6)-Cod fiscal, de la regula de mai sus o constituie persoanele 

juridice care pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă 
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) 
numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

  a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
  b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 

desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
                                                                  
 
           III.3. IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN-art.465 alin.7 
 

Nr.cr
t. 

Categoria de folosinta Impozit-lei 

1 Teren cu constructii 27 28 

2 Teren arabil 47 49 

3 Pasune 23 24 

4 Fâneaţă 23 24 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1 52 54 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1 52 54 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

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

13 13 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 29 30 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

 
                  Nota: Sumele mai sus se înmulţesc cu suprafaţa terenului exprimată în ha şi cu următorul 

coeficient de corecţie-pentru Zona C rangul IV -1,00- Beba Veche; şi rangul V- 0.95 pentru Cherestur si 
Pordeanu.NOTA:  

Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fracţiunile sub 0.5 
lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos . 

Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta 
terenuri cu constructii este anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu 
nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare. 

In cazul in care in intravilan, in urma delimitarii zonelor, sunt terenuri care nu au fost cuprinse in nicio 
zona, acestea se considera a fi in zona A potrivit prevederilor pct. 9. (1) /Titlul IX din HG nr. 1/2016 privind 
Normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015. 

III. 1.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosinta decat cea de terenuri 
cu constructii este anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile 
(sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul 
se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii (I), respectiv 5. 

Impozitul pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie 
inclusiv. 
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Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage 
dupa sine majorari de intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile 
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative 

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul 
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă 
declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în 
termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie 
a anului următor. 

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, 
impozitul pe intregul an este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la 
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în 
cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se 
calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să 
depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 
terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform 
noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia 
se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care a fost încheiat contractul; 

b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la 
scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 
în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a 
altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului 
de leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local 
în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de 
leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a 
acestor documente. 

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricaror entitati, altele decat cele de 
drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosinţă, dupa caz, în condiţii similare impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare 
altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se 
datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor 
care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de 
drept public care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenurilor. 

Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 
concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. 

În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului. 

In cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public 
care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o 
declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, 
la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte. 

În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează 
taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia 
respectivă. 
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Înregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularilor dreptului de 
proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de 
documente, anexate la declaratia facuta. 

Ca exceptie, in cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan, 
inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa 
pe teren se calculeaza conform pct. III.2 din prezenta numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele 
conditii: -are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; 

-are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate 
agricultura (facturi de venituri si cheltuieli din desfasurarea activitatii agricole, notele contabile si balantele 
de verificare din lunile in care s-au inregistrat in evidenta contabila, facturile privind veniturile si cheltuielile 
din desfasurarea obiectului de activitate agricultura). 

În cazul persoanelor juridice/persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului 
civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de 
fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ- teritoriale unde sunt 
înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei 
în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii 
si se sanctioneaza cu amenda conform legii. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre contribuabili, 
pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. Impozitul anual pe teren 
datorat aceluBeba Veche buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 
lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in 
proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se 
refera la impozitul pe teren cumulat. 

 
IV. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE/PERSOANE 

FIZICE 
IV.1 Mijloace de transport cu tracţiune mecanică(art.470) 

Nr.crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 cmc sau fracţiune din 
aceasta 

I. Vehicule înmatriculate( Lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta) 

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

8 

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

9 

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

20 

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

79 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc si 
3000 cm3 inclusiv  

159 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 320 

7 Autobuze, autocare, microbuze 26 

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

32 

9 Tractoare înmatriculate  20 

II. Vehicule înregistrate 

1  Vehicule cu capacitate cilindrică  
 

Lei/200 cm3. 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică< 4.800 cmc  4 

1.2  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică> 4.800 cmc  6 
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2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 104 lei/an 

În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 50%. În cazul unui ataş, 
impozitul pe mijlocul de transport respectiv este de 50% din impozitul pentru motocicletele 
respective. 

 
III Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone 

 
 

Numărul de axe și 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 puțin 12 tone, dar 
mai mică de 13 tone 

0 149 
0 155 

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

149 413 
155 429 

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

413 581 
429 603 

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

581 1315 
603 1.365 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 581 1315 603 1.365 

II 3 axe 

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

149 259 
155 269 

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

259 532 
269 552 

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

532 691 
552 717 

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

691 1066 
717 1.107 

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

1066 1656 
1.107 1.719 

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

1066 1656 
1.107 1.719 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1066 1656 1.107 1.719 

III 4 axe 

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

691 701 
717 728 

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

701 1094 
728 1136 

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

1094 1737 
1136 1804 

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

1737 2577 
1804 2676 

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

1737 2577 
1804 2676 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1737 2577 1804 2676 

 
IV. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa 

cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
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Numărul de axe și 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 

alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

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 puțin 12 tone, dar mai mică 

de 14 tone 
0 0 

0 0 

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

0 0 
0 0 

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

0 67 
0 70 

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

67 154 
70 160 

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

154 360 
160 374 

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

360 465 
374 483 

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

465 840 
483 872 

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

840 1473 
872 1.529 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 840 1473 872 1.529 

II 2 + 2 axe 

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

144 336 
150 349 

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

336 552 
349 573 

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

552 811 
573 842 

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

811 979 
842 1016 

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

979 1608 
1016 1670 

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

1608 2231 
1670 2316 

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

2231 3388 
2316 3518 

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

2231 3388 
2316 3518 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2231 3388 2316 3518 

II
I 

2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 1776 2472 1844 2567 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 2472 3359 2567 3488 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2472 3359 2567 3488 

I
V 

3 + 2 axe 
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 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 1569 2310 1629 2398 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 2179 3014 2262 3129 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 3014 4458 3129 4629 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3014 4458 3129 4629 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 892 1079 926 1120 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 1079 1613 1120 1675 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 1613 2567 1675 2665 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1613 2567 1675 2665 

   
IV.3 REMORCI,SEMIREMORCI SAU RULOTE CARE NU FACE PARTE DINTR-O COMBINAŢIE 

DE AUTOVEHICULE PREVĂZUTĂ DE ART. 470 ALIN.(6) 
 

Masa totală maximă autorizată   Nivelurile stabilite-lei 

a. Până la 1 tonă inclusiv    9 

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

c.Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone    57 

d.Peste 5 tone 71 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile 
sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos. 

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în 
România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul 
capitol se prevede altfel. 

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este 
înmatriculat sau înregistrat în România. 

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 
durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 

Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport. 
In cazul mijloacelor de transport cu tractiune mecanica mai mici de 12 tone impozitul se 

calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau 
fractiune din aceasta cu nivelurile prevazute de lege. 

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 
12 tone si a unei combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabileste in suma 
fixa in lei/an in functie de numarul axelor, de greutatea bruta incarcata maxima admisa, de sistemul de 
suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevazute de lege. 

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabileste in functie de masa 
totala maxima autorizata, prin inmultirea nivelurilor prevazute de lege. 

In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabileste pe bucata conform nivelurilor 
prevazute de lege. 

Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 
martie, 30 septembrie inclusiv. Plata cu intarziere a impozitului pe mijloacele de transport atrage dupa sine 
majorari de intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile 
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. 

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine 
dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 
decembrie a anului fiscal anterior. 
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În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o 
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de 
lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de 
transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de 
transport. 

În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia 
are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România. 

În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună 
o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul 
de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv 
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei 
fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează 
impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 
durată a acestuia se aplică următoarele 

reguli: 
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie 

a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează 
contractul de leasing financiar; 

b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de 
competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de 
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, 
însoţită de o copie a acestor documente; 

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii 
declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal 
de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia 
locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 

În cazul persoanelor juridice si fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, 
impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie 
sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate 
bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a 
fost încheiat contractul de fiducie. 

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii 
si se sanctioneaza cu amenda conform legii. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an de 
catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. lmpozitul 
asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluBeba Veche buget local de catre contribuabilii persoane 
juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. ln 
cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este 
datorat aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de 
transport cumulat al acestora. 

 
V. IMPOZITUL PE SPECTACOLE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE 
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă 

activitate distractivă are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole, după cum urmează: 
a) o cotă de impozit egală cu 0,1% în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, 

opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 

b) o cotă de impozit egală cu 0,1% în cazul oricărei manifestări artistice decât cele 
enumerate la lit. a). 

Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 
Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligaţia de: 
- a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate ale 

autorităţi administraţiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul, şi 
de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum şi la locul de desfăşurare a spectacolelor, 
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interzicându-li-se să încaseze sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau 
abonamente; 

- a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, 
precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 

- a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care 
depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 

- a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectator, a 
asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele 
justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 

- a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi 
inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de 
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de 
Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Plata cu intarziere a impozitului pe spectacole atrage dupa sine majorari de intarziere. Nivelul 
majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat 
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute 
de lege si poate fi modificat prin acte normative. Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara 
subdiviziuni conform legii. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii 
următoare celei în care a avut loc spectacolul. 

 
VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE PERSOANE 

JURIDICE/PERSOANE FIZICE 

Taxa se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a 
suprafetei afisajului cu suma aprobata de consiliul local. 

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii. 
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, in doua rate egale, pana la 

datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, datorata 
bugetui local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral 
pana la primul termen de plata. 

Plata cu intarziere a taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate atrage dupa sine majorari de 
intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile 
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. 

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să 
depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 
30 de zile de la data amplasării structurii de: 
2. Taxa pentru serviciile de reclamă şi 
publicitate - persoane juridice (cotă 
aplicată la valoarea serviciilor de 
reclamă şi publicitate) 

Nivel Lege nr. 
227/2015 

Indexare an 2021 
fata de an 2020 
% 

Nivel 
an 2021 
% 

 c) 2% 
d) Intre 1 %-3% 

- 2% 

I.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă 
şi publicitate 

Nivel an 2020 
conform Legii nr. 
227/2015 
Lei/m.p. sau 
fractiune de m.p. 

Indexare conform 
art. 491 din Legea 
nr. 
227/2015 
% 

Nivel an 2021 
indexat conform 
art. 491 
Lei/m.p. sau 
fractiune de m.p. 

1 2 3 4 

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

de pana la 32 lei 
inclusiv 

3,8 34 

b)în cazul oricărui alt panou, afişaj sau 
oricarei alte structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 

de pana la 23 lei 
inclusiv 

3,8 25 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fracţiunile 
sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos . 
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Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii. 
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului 

de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în 
vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a 
lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 
Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa 
sine majorari de intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile 
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. 

 
VII. Alte taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obţinerii de 

venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si 
pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator este în sumă de 43 lei/an/buc., conform art. 
486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 Persoane Juridice/Persoane Fizice 

Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de 
contribuabili - persoane juridice/persoane fizice si se achită până la data de 31 martie a anului de referinţă. 

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage 
dupa sine majorari de intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile 
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. 

Procedura privind modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea 
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, si 
pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator conform art. 486 alin. (2), alin. (3) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Prezenta procedura stabileste modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea 
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza 
Comunei Beba Veche unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator 
existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice la data de 1 ianuarie a fiecarui an. 

Consiliul local poate institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 
obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si 
pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor 
juridice/persoanelor fizice, conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Taxa se 
aplica echipamentelor si utilajelor precizate in anexa la hotararea de consiliu local. 

Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament aflat in patrimoniul 
contribuabililor -persoane juridice/persoane fizice si se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului 
de referinţă. Pentru dobandirile dupa data de 1 ianuarie taxa se datoreaza cu intai a lunii urmatoare celei in 
care s-a dobandit vehiculul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv. 

Pentru cele dobandite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data 
dobandirii. In cazul instrainarii taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de 
instrainare cu incepere de la intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea. Contribuabilii au 
obligatia depunerii documentelor justificative in vederea radierii din evidentele fiscale. 

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage 
dupa sine majorari de intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile 
prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. Fiecare proprietar declara pe proprie răspundere 
ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform ITL - 016. 

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie 
contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii. 



19 
 

VIII.SANCŢIUNI LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR 
FIZICE 
 Niveluri an 2019 Indexare 

conform art. 
491 din 
Legea nr. 
227/2015 
% 

Nivelurile pentru anul 2021 

Art. 493 din 
Legea 
nr. 227/2015 

Contravenţia prevăzută la alin. (2), lit.a) 
se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 
283 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de 
la 283 lei la 705 lei. 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 de la 329 lei la 1599 lei. 

3,8 Contravenţia prevăzută la alin. (2), lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 74 lei la 296 
lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 296 
lei la 737 lei. 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 de la 357 lei la 
1737 lei. 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile 
sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos. 

Conform articolul 28, alineatul (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, asa 
cum a fost modificat prin Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor 
contraventionale „ (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator 
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal." 
 

IX. SANCTIUNI LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR 
JURIDICE 
  Indexare  
  conform  
  art. 491  
 Niveluri an 2019 din Legea 

nr. 
227/2015 
% 

Nivelurile pentru anul 2021 

Art. 493 din 
Legea nr. 
227/2015 

(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) 
se majoreaza cu 300%, respectiv: 

Contravenţia prevăzută la alin. (2), lit.a) 
se sancţionează cu amendă de la 284 
lei la 1131 lei, iar cele de la lit. b) cu 
amendă de la 1131 lei la 2820 lei. 
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 de la 1317 
lei la 6394 lei. 

3,8 Contravenţia prevăzută la alin. (2), lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 297 lei la 1183 
lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1183 lei 
la 2950 lei. 
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 de 
la 1430 lei la 6942 lei. 

 
NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile 

sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos. 
Conform articolul 28, alineatul (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, asa 

cum a fost modificat prin Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor 
contraventionale „ (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau 
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comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator 
făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal." 

 
X. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI, A 

IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN, A IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, A TAXEI 
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR, A TAXELOR SPECIALE 
SI A ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 456, ALIN. (2); ART. 464, ALIN. (2); ART. 469, ALIN. (2) 
ART. 476 ALIN. (2); ART. 485 ALIN. (1); ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL 

X.1. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI CONFORM 
ART. 456, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU: 

a) scutiri pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x; 

b) scutiri pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele 
istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice; 

c) scutiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d) scutiri pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ; 

e) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

f) scutiri pentru 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; 

g) scutiri pentru 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; 

h) scutire pentru 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. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de 
impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 

i) scutiri pentru clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

j) scutire pentru 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; 

k) scutire/reducere pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate 
din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

l) scutiri pentru clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor 
scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

m) scutiri/reduceri pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de 
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de 
către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit 
energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 15; 

n) scutiri pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri 
de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

p) scutiri pentru clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile 
cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv 
prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

r) scutiri pentru clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; 
s) scutiri pentru cladirile folosite pentru desfasurarea de activitati sportive, inclusiv cladirile care 

asigura functionarea bazelor sportive. 
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Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru cladirile prevazute la lit. s) se aplica pentru 
toate cladirile de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora. 

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplică începând cu data de 1 
ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 
a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia 
scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul. 

Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda individual prin hotarare de 
consiliu local. 

X.2. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN CONFORM ART. 
464, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU: 

a) scutire pentru 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) scutire pentru 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) scutire pentru 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) scutiri pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e) scutiri pentru terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără 
scop lucrativ; 

f) scutiri pentru terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără 
scop lucrativ; 

g) scutiri pentru terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani; 
h) scutiri pentru 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; 

i) scutiri pentru 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; 

j) scutiri/reduceri pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt 
mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor 
social; 

k) scutiri pentru terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor 
scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

l) scutiri pentru terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic 
Naţional folosite pentru păşunat; 

m) scutiri pentru terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de 
utilizare; 

o) scutire pentru terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care 
proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

p) scutiri pentru terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice; 
q) scutiri pentru suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 

efectuării cercetărilor; 
Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda individual prin hotarare de 

consiliu local. 
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie 

a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de 
la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul. 

X.3. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
CONFORM ART. 469, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU: 

a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol pe baza de documente 
justificative (cerere privind acordarea scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, statutul 
entitatii din care sa reiasa ca are ca obiect de activitate agricultura, declaratie pe proprie raspundere ca 
mijlocul de transport este utilizat in domeniul agricol). 
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Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data 
de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 
decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv. 

Scutirile la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se acorda individual prin hotarare de 
consiliu local. 

X.4. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, 
AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR CONFORM ART. 476 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 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; 

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. 

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care persoana depune documentele justificative, 

Scutirile si reducerile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se 
acorda individual prin hotarare de consiliu local. 

X.5. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXELOR SPECIALE CONFORM ART. 485 ALIN. 
(1) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU: 

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 

d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi 
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 
reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi 
pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi 
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate. 

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care persoana depune documentele justificative, 

Scutirile si reducerile de la plata taxelor speciale se acorda individual prin hotarare de consiliu local. 
 
X.6. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 487 DIN 

LEGEA NR. 227/2015 PENTRU: 

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 

d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi 
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 
reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi 
pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii. 
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Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care persoana depune documentele justificative, 

Scutirile si reducerile de la plata altor taxe locale se acorda individual prin hotarare de consiliu local. 
 
XI. CONDITII PRIVIND MAJORAREA IMPOZITULUI PENTRU TERENURILE AGRICOLE 

NELUCRATE TIMP DE DOI ANI CONSECUTIV ART. 489, ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND 
CODUL FISCAL 

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 
500 %, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin prezenta. 

In categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de folosinţă: arabil, 
păşuni, fâneţe, vii, livezi. 

Terenurile agricole nelucrate reprezintă orice suprafaţă de teren arabil, pajişti permanente, culturi 
permanente cu destinaţie agricolă, care a fost utilizată anterior ca suprafaţă agricolă sau alte tipuri de terenuri 
neagricole, extravilane sau intravilane, care nu mai sunt lucrate sau nu participă la sistemul de rotaţie a 
culturilor. 

Terenurile necultivate sunt acele terenuri agricole care sunt lăsate necultivate în mod voit, dar 
trebuie să fie întreţinute, adică fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele condiţii de 
agromediu. 

Ogoarele reprezinta suprafetele de teren arabil care au fost lucrate in toamna anului anterior sau in 
primavara anului curent si nu au fost insamantate, in scopul refacerii solului. 

Toti proprietarii de terenuri agricole de pe raza Comunei Beba Veche sunt obligati sa asigure 
cultivarea acestora si protectia solului. 

Fac exceptie de la evaluarea terenurilor agricole nelucrate, terenurile apartinand siturilor arheologice. 
Proprietarii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile vor fi somaţi anual, în scris, să execute 

aceste obligaţii. 
Constatarea stării de fapt a terenului agricol nelucrat se face prin proces-verbal întocmit de către 

persoanele împuternicite prin dispoziţie de către Primarul comunei Beba Veche. 
Identificarea amplasamentelor terenurilor indicate prin informatiile primite de la institutiile abilitate, 

iar situaţia terenurilor agricole nelucrate si a proprietarilor acestora se face în urma verificarilor si a 
constatarilor pe teren de către compartimentul de specialitate - Registrul Agricol, pe baza datelor din registrul 
agricol. 

Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat, contrasemnat de contribuabil ori 
de împuternicitul acestuia sau, in lipsa oricăruia dintre aceştia, de persoana din cadrul compartimentului de 
specialitate, alta decât cea care întocmeşte şi semnează acest proces-verbal, se înmânează sau se 
transmite contribuabilului, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. ln acest proces-verbal se prezintă elementele de 
fapt şi de drept ale situaţiei ce conduce la majorarea impozitului pe teren. 

Daca se constata ca terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutiv, conform proceselor 
verbale de constatare a situatiei existente, compartimentul de specialitate - Registrul Agricol intocmeste un 
referat si il inainteaza organului fiscal pana la data de 30 noiembrie a anului fiscal in curs, care sta la baza 
emiterii hotararii de consiliu local privind majorarea impozitului pe terenul respectiv. 

La propunerea primarului, prin hotărâre a consiliului local, cu caracter individual, se majorează 
impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-
verbale privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat. (art. 2, alin. 2/3 din hotararea de aprobare a 
impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021). 

Majorarea impozitului se aplica pentru anul fiscal urmator celui in care se adopta hotararea de 
consiliu local. 

Majorarea impozitului pe teren se aplică numai pentru terenurile agricole nelucrate, identificate, după 
cum urmează: 

a) pentru cele amplasate în intravilan, prin stradă şi număr administrativ, potrivit nomenclaturii 
stradale; 

b) pentru cele din extravilan, conform titlului de proprietate şi procesului-verbal de punere în posesie 
sau oricărui alt document, în baza cărora a fost deschis rolul fiscal. 

Organul fiscal va opera majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul administrativ fiscal 
in baza hotararii de consiliu. 
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XII. CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE IN INTRAVILAN IN CATEGORIA 
CLADIRILOR NEINGRIJITE CONFORM ART. 489, ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL 
FISCAL 

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN COMUNA BEBA VECHE  
Prin cladire neingrijita situata in intravilanul Comunei Beba Veche  pentru care va fi aplicata 

majorarea de impozit se intelege: cladire aflata in stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, 
faţa de nereparate /necurăţate/ netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură. 

 

Jgheaburi, burlane si elemente de tinichigerie Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  0 

□ degradari minore Sunt necesare reparatii punctuale si/sau curatirea jgheaburilor 2 

□ degradari medii Jgheaburi si burlane deteriorate partial (neetanse si 
deformate) si/sau infundate (de exemplu cu elemente 
vegetale). Necesita inlocuire partiala. 

7 

□ degradari majore Jgheaburi si burlane deteriorate in totalitate sau lipsa (chiar si 
partial). Lipsa tubului de racord la reteaua de canalizare. 
Necesita inlocuire totala. 

12 

2.Fatade   

Tencuiala Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  0 

□ degradari minore Degradari punctuale si incidentale ale tencuielii. Fara igrasie. 
Posibila remedierea punctuala. 

2 

□ degradari medii Degradari locale ale tencuielii(10-30% din suprafata fatadelor). 
lgrasie usoara. Suprafetele se retencuiesc si rezugravesc. 

7 

I.Acoperis 
Invelitoare Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  0 

□ degradari minore Invelitoarea lipseste si/sau este degradata partial (maxim 10% 
din suprafata totala). Suficienta reasezarea materialului 
invelitorii si remedieri locale. 

2 

□ degradari medii Invelitoarea lipseste si/sau este degradata in proportie mare 
(10-30% din suprafata totala), coamele sunt neetanse. 
Necesita inlocuire si fixare. 

7 

□ degradari majore Invelitoarea lipseste si/sau este degradata peste 30% din 
suprafata totala, coamele sunt neetanse. Curburi, rupturi 
majore. Necesita inlocuire totala. 

12 

• Indiferent de materialul din care este alcatuita: tigla, tabla, sindrila etc. 

Cornisa - Streasina - Atic Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  0 

□ degradari minore Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate punctual. 
Nu sunt urme de umiditate. Suficienta reparatia punctuala. 

2 

□ degradari medii Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate partial 
(10-30% din lungime). Umiditate vizibila pe alocuri. Necesita 
inlocuire si refacere partiala. 

7 

□ degradari majore Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate peste 
30% din lungime. Umiditate vizibila. Necesita inlocuire totala. 
Risc pentru trecatori. 

12 

• Indiferent daca este streasina orizontala, inclinata sau infundata 
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□ degradari majore Portiuni de tencuiala ce cad, se desprind si/sau sunt puternic 
umede, tencuiala degradata peste 30% din suprafata. 
Suprafetele se refac total. 

12 

Se vor lua in considerare balcoanele, soclul si alte elemente componente ale fatadelor,daca acestea 
exista. 

 

• Se vor lua in considerare si ornamentele balcoanele, soclul, etc. componente ale fatadelor spre 
strada,daca acestea exista. 

□ degradari medii Materiale componente deteriorate, deformate, 
nefolosibile si/sau defecte (cel putin un element). Nu 
lipsesc elemente. Reparatii si inlocuire. 

3 

□ degradari majore Materiale componente puternic deteriorate si 
deformate. Elemente de tamplarie lipsa (cel putin un 
element). Necesita inlocuire completa. 

4 

• Elemente de tamplarie: ferestre (impreuna cu obloane si jaluze, daca este cazul), usi (impreuna cu vitrine), 
porti de acces. 

Elemente decorative Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  O 

□ degradari minore Elemente decorative incomplete si/sau afectate in 
timp de factoriatmosferici si biologici si/sau 
neconforme cu caracterul zonei. 

2 

□ degradari medii Elemente decorative care lipsesc de pe fatade, 
inclusiv cele indepartate in mod abuziv. 

3 

□ degradari majore Elemente decorative desprinse,care preznta rsc de 
cadere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc 
major pentru trecatori. 

4 

• Indiferent din materialul din care sunt alcatuite : stuc, piatra, fier, tabla, polistiren etc. 

3.Deficiente structurale vizibile din exterior  

Sarpanta Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  O 

Zugraveala Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  0 

□ degradari minore Zugraveala exfoliata incidental. Posibila remediere 
punctuala. 

2 

□ degradari medii Zugraveala exfoliata partial (10-30% din suprafata 
fatadelor). Suprafetele se rezugravesc. 

3 

□ degradari majore Zugraveala exfoliata si/sau decolorata peste 30%din 
suprafata. Suprafetele se refac si se rezugravesc in 
totalitate 

4 

Tamplarie Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  0 

□ degradari minore Vopsire defectuoasa (scorojita), usoara uzura a 
materialului. Nu lipsesc elemente de tamplarie. 
Tamplaria se revopseste si se remediaza punctual. 

2 
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□ degradari medii Cosuri de fum cu caramizi desprinse, care prezinta 
rise de cadere. Cosuri de fum care prezinta elemente 
de decoratie !ipsa. 

7 

□ degradari majore Elemente din lemn rupte si/sau lipsa,deformari majore 
ale structurii sarpantei. Cosuride fum si/sau lucarne 
lipsa partial sau total. 

12 

• Se vor lua in considerare si cosurile de fum, lucarnele, etc. Componente ale sarpantei. 

Pereti Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  O 

□ degradari medii Elemente lipsa pe suprafete mai mari (colturi de 
cladire, soclu). Se vor face completari cu elemente in 
baza unui proiect tehnic autorizat. 

7 

 
Cauzele degradarilor ______________________________________________________  
□ ___________________________________________________________________ degrad

ari cauzate de factori naturali: intemperii, infiltratii de apa, igrasie, trecerea timpului, etc._________  
□ ___________________________________________________________________ degrad

ari cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare in intretinerea unei cladiri. _____________  
□ ___________________________________________________________________ degrad

ari intentionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislatiei in vigoare, a R.L.U. etc. ______  
• In evaluarea imobilelor se vor identifica si cauzele probabile ale degradarilor 
(una sau mai multe variante) _________________________________________________  
Observatii imobil 
Definiţia generala a categoriilor de degradari 
Degradari minore. 
Exista degradari Ia care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparatiile Ia diferite elemente 

sau locuri. Degradarile sunt in cea mai mare parte doar de suprafata. in spatele degradarilor minore nu se 
ascund degradari majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al cladirii se pastreaza. 

Degradari medii. 
Degradarile trebuiesc indepartate cat mai curand. Volumul degradarilor cuprinde pana Ia 50% din 

suprafata sau corp de constructie. In spatele degradarilor medii nu se ascund degradari majore sau probleme 
constructive. Caracterul arhitectural al cladirii este afectat partial. 

Degradari majora. 
Aceste degradari sunt grave si trebuiesc remediate imediat, pentru a se evita degradarea continua. 

Volumul degradarilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproapeintregul corp de constructie; presupune 

□ degradari majore Crapaturi de dimensiuni mari, structura slabita  

 si/sau deformata, elemente componente ale 24 

 structurii verticale lipsa partial sau total. 

 Cladire ruina.  

• Indiferent de materialul din care este compusa structura verticala: zidarie din caramida, zidarie 
din piatra, lemn, beton, etc. 

.Imprejmuire 
Punctaj 

□ nu exista (nu este cazul) 

□ fara degradari  0 

□ degradari minore Zugraveala si/sau vopsitoria imprejmuiri sunt exfoliate 
incidental Posibila remedierea punctuala. 

2 

□ degradari medii Elemente decorative componente !ipsa. iar 
zugraveala si/sau vopsitoria imprejmuirii sunt exfoliate 
in proportie de peste 10% d i n suprafata. 

3 

□ degradari majore împrejmuirea prezinta deformarari , degradari,inc i 
nari structurale vizibile, lmprejmurea lipseste partial. 

4 

• Indiferent de materialul din care este alcatuita imprejmuirea si de elementele sale decorative. 
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fisuri mari care influenteaza structura imobilului. Corpurile de constructie trebuiesc reabilitate sau refacute. 
Caracterul arhitectural al cladirli este in pericol de a se pierde si/sau este distrus in mod intentionat. 

Calculul punctajului in urma evaluarii __________________________________________  
Punctajul total 
Dupa completarea fisei de evaluare se va calcula punctajul total (insumand punctajele din coloana 

din dreapta corespunzatoare nivelului de degradare). 
Punctajul de referinta 
In cazul in care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluarii (de exemplu constructiile 

cu acoperis tip terasa nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al invelitorii si a sarpantei sau constructiile 
care nu sunt imprejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al imprejmuirii), punctajul maxim al 
respectivelor categorii neevaluate se va scadea din punctajul maxim de 100 puncte al fisei de evaluare. 
Rezultatul obtinut astfel reprezinta punctajul de referinta. 

Punctajul final 
Punctajul final reprezinta valoarea exprimata in puncte (cu doua zecimale) in urma impartirii 

punctajului total la punctajul de referinta inmultumit cu 100. Punctajul se calculeaza pentru fiecare imobil 
evaluat in parte. 

Categoria de impozitare a cladirii __________________________________________  
□ supraimpozitare cu 300% pentru punctajul final cuprins intre 30,00 si 59,99. 
□ supraimpozitare cu 400% pentru punctajul final cuprins intre 60,00 si 79,99. 
□ supraimpozitare cu 500% pentru punctajul final cuprins intre 80,00 si 100,00. 

 
In vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal şi pct. 168 din H G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului efectueaza verificări pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale şi întocmesc fişa de evaluare, nota de constatare, somaţia şi procesul-verbal 
de conformitate. Nota de constatare va fi însoţită în mod obligatoriu de schiţe foto care să ateste starea 
clădirii la data inspecţiei. 

Persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului : identifica clădirile neingrijite, executa fotografii, 
identifica proprietarii clădirilor şi intocmesc notă de constatare, fişa de evaluare, somaţia ca trebuie sa 
efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şl să menţină clădirea în 
starea de întreţinere. 

După identificarea şi evaluarea clădirii neîngrijite, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului 
fiscal, să efectueze lucrările de intretinere/ingrijire necesare până la 30 noiembrie a anului fiscal in curs şi să 
menţină în continuare clădirea în stare de întreţinere/îngrijire. 

Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii s-a conformat somaţiei, se încheie proces-
verbal de conformitate. In cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri din zonele de protecţie a 
monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea 
lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor 
legii. 

In cazul în care, după expirarea termenului acordat, care nu poate depăşi data de 30 noiembrie a 
anului fiscal în curs, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, 
persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului Comunei Beba Veche întocmesc o notă de constatare în 
care se consemneaza menţinerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca 
fiind neîngrijita. Nota de constatare va fi însoţită în mod obligatoriu de schiţe foto care să ateste starea clădirii 
la data inspecţiei. 

Notele de constatare şi documentaţia aferentă acesteia, în care se consemnează menţinerea 
clădirilor în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri ca fiind neîngrijite, se transmit, 
Compartimentului Impozite si Taxe locale pana pe 5 decembrie, inclusiv, a anului in curs, care propune spre 
adoptare Consiliului Local al Comunei Beba Veche proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru 
cladirile respective. 

Hotărârea de majorare a impozitului pentru cladirile respective au caracter individual, va cuprinde 
elementele de identificare privind zona în cadrul localităţii, respectiv elementele de identificare potrivit 
nomenclaturii stradale, precum şi datele de identificare ale contribuabilului. 

Compartimentul Impozite si Taxe locale intocmeste proiectul de hotărâre prin care se stabilesc, cu 
caracter individual, clădirile neîngrijite pentru care se majoreaza impozitul pe cladiri (art. 3, alin. 3/4 din 

PUNCTAJ TOTAL PUNCTAJ REFERINTA PUNCTAJ FINAL CATEGORIE 
IMPOZITARE 
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hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru 
anul 2021). 

Pe baza Hotărârii Consiliului Local organul fiscal local opereaza majorarea in evidenţele fiscale, 
emite şi comunica actul administrativ fiscal. In situaţia în care proprietarii cladirilor neîngrijite comunică luarea 
măsurilor de remediere, persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului Comunei Beba Veche au 
obligaţia, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, să verifice realitatea susţinerilor 
contribuabilului, întocmeste în acest sens o Notă de constatare 

însoţită de fotografii doveditoare, care se comunică Compartimentului Impozite si Taxe locale . 
In acest sens, Compartimentul Impozite si Taxe locale propune spre adoptare consiliului local, 

proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilităţii hotărârii de majorare a impozitului pentru cladirile respective, 
începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

XIII. CRITERII DE INCADRARE A TERENURILOR SITUATE IN INTRAVILAN, ALTELE DECAT 
CELE AGRICOLE, IN CATEGORIA TERENURILOR NEINGRIJITE CONFORM ART. 489, ALIN. (5) DIN 
LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL 

Potrivit prezentului punct, terenul est e o intindere de pamant delimitata (considerata dupa 
relieful sau dupa situarea sa in spatiu). 

Prin terenuri neingrijite situate in intravilanul  pentru care va fi aplicata majorarea de impozit se 
intelege: teren aflat in stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubru, neefectuarea 
curăţeniei în curţi, neîntreţinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de asemenea natură. 

Terenul neingrijit este terenul care desi se afla in cartier construit si locuit, este fara cladiri si de obicei 
neingradit pe care nu s-au efectuat lucrari de poluare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic si 
pe care de regula exista abandonate deseuri. 

 
 

 
Calculul punctajului in urma evaluarii 
Punctajul total 
Dupa completarea fisei de evaluare se va calcula puntajul total (insumand punctajele din coloana 

din dreapta corespunzatoare). 
Punctajul de referinta 
Punctajul de referinta este 100 puncte. 
Punctajul final 
Punctajul final reprezinta valoarea exprimata in puncte (cu doua zecimale) in urma impartirii 

punctajului total la punctajul de referinta, inmultit cu 100. Punctajul final se calculeaza pentru fiecare imobil 
evaluat in parte. 

Punctajul final 

Categoria de impozitare a terenului 

supraimpozitare cu 250% pentru punctajul final de 50 __________________________  

supraimpozitare cu 500% pentru punctajul final de 100 ________________________________  

Fac exceptie de Ia evaluare terenurile neingrijite pentru care proprietarii detin autorizatie de 
construire valabila, in vederea construirii/amenajarii terenului si care au anuntat inceperea lucrarilor Ia 
Inspectoratul de Stat in Constructii si Ia Primăria Comunei Beba Veche, cat si terenurile neingrijite apartinand 
siturilor arheologice. 

In vederea identificării terenurilor neîngrijite si a proprietarilor acestora, persoanele imputernicite prin 
dispozitia Primarului Comunei Beba Veche efectueaza verificari pe raza unitatii administrativ teritoriale, 
intocmesc note de constatare, fişe de evaluare, somaţia si procesul verbal de conformitate. Notele de 
constatare vor fi insotite in mod obligatoriu de schite foto, care sa ateste starea terenurilor la data inspectiei. 

Dupa identificarea si evaluarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca pe parcursul anului 
fiscal in care s-a constatat starea terenul neingrijit, sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire (cosire, 

Fisa de evaluare Ia vedere a aspectului terenului situat in intravilanul Comunei Beba Veche
_____________________________________________________________________  __________  

. Invelitoare Punctaj 

□ intretinut (cosit)  0 

□ neintretinut (necosit)  50 

. Depozitari de deseuri Punctaj 

□ fara depozitari de deseuri  0 

□ cu depozitari de deseuri  50 

Total punctaj 
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igienizare, colectare a deseurilor, etc) necesare pana la sfarsitul anului respectiv si sa mentina in continuare 
terenul in stare de intretinere/ingrijire 

Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul terenului s-a conformat somaţiei, în urma notificării 
făcute de proprietar, se încheie un proces-verbal de conformitate. 

Dacă se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere/ingrijire necesare, pana cel 
tarziu la data de 30 noiembrie a anului fiscal in curs, persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului 
Comunei Beba Veche încheie o notă de constatare în care se consemneaza menţinerea terenului în 
categoria celor considerate, ca fiind neîngrijite şi inainteaza dosarul întocmit la Compartimentului Impozite si 
Taxe locale pana la data de 15 decembrie inclusiv, a anului fiscal in curs. 

In cazul in care proprietarul unui teren neingrijit instraineaza terenul respectiv inaintea termenului la 
care trebuia sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire necesare se reia procedura pe numele noului 
proprietar. 

Pentru terenurile la care s-a aplicat majorarea de impozit si proprietarii s-au conformat ulterior 
somatiilor/notificarilor si isi intretin in mod constant terenurile, nu se mai aplica majorarea incepand cu data 
de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.Nota de constatare şi documentaţia aferentă acesteia, în care se 
consemnează menţinerea terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind 
neîngrijite, se transmit Compartimentului Impozite si Taxe locale pana la data de 15 decembrie, inclusiv, a 
anului fiscal in curs, care propune spre adoptare Consiliului Local al  proiectul de hotărâre de majorare a 
impozitului pentru terenul respectiv. 

Hotărârea de majorare a impozitului pentru terenul respectiv are caracter individual, va cuprinde 
elementele de identificare privind zona în cadrul localităţii, respectiv elementele de identificare potrivit 
nomenclaturii stradale, precum şi datele de identificare ale contribuabilului. 

Compartimentului Impozite si Taxe locale intocmeste proiectul de hotărâre prin care se stabilesc, cu 
caracter individual, terenurile neîngrijite pentru care se majoreaza impozitul pe teren (art. 3, alin. 3/4 din 
hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru 
anul 2021). 

Pe baza Hotărârii Consiliului Local, organul fiscal local opereaza majorarea in evidenţele fiscale, 
emite şi comunica actul administrativ fiscal. 

ln situaţia în care proprietarii terenurilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de remediere, 
persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului  au obligaţia, în termen de maximum 15 zile calendaristice 
de la data notificării, să verifice realitatea susţinerilor contribuabilului, întocmeste în acest sens o Notă de 
constatare însoţită de fotografii doveditoare, care se comunică Compartimentului Impozite si Taxe locale . 

ln acest sens, Compartimentul Impozite si Taxe locale propune spre adoptare consiliului local, 
proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilităţii hotărârii de majorare a impozitului pentru terenul respectiv, 
începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

 
TAXE SPECIALE - art. 484 din Codul fiscal 
Taxă pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala  
Toţi contribuabilii persoane juridice datorează o taxă pentru emiterea în regim de urgenţă a 

certificatului de atestare fiscala, după cum urmează: 

1. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în aceeaşi zi cu 
cea a depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este 
în sumă de 25 lei; 

2. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în termen de 24 
de ore de la data depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, 
taxa este în sumă de 10 lei. 

Toţi contribuabilii persoane fizice datorează o taxă pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului 
de atestare fiscala, după cum urmează: 

3. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în aceeaşi zi cu 
cea a depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este 
în sumă de 10 lei; 

4. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în termen de 24 
de ore de la data depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, 
taxa este în sumă de 5 lei. 

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile 
realizate vor fi utilizate pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale 
si necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale (birotica, consumabile, etc.), obiecte de 
inventar. 

Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de 
timbru. 
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Regulament privind stabilirea taxei speciale din ANEXA 2 conform art. 484 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal 
Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor juridice/persoanelor 

fizice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale. 
Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum 
şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi condiţiile 
în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, 
pentru care se propun taxele respective. 

Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la 
persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de 
internet sau în presă. 

Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la 
afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat 
hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele juridice/persoanele fizice care se folosesc de 
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, 
deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. 

Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a 
acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului. 

 
ANEXA 3 Alte taxe locale 
Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

Nr. 
crt 

Denumire taxa Nivel taxa an 
2020 

Indexare 
conform art. 
491 din 
Legea nr. 
227/2015% 

Nivel taxa an 
2021 

Temei de drept 

1. Taxa folosinţa teren pentru 
totem, steag/panou publicitar, 
sageti indicatoare 

23 
lei/mp/luna 

3,8 24 
lei/mp/luna 

L227/2015 ( art.486 , alin. 1) 
L215/2001 republ. 

2. Taxa folosinta teren pentru cai 
de acces : 

   L227/2015 ( art.486 , alin. 1) 
L215/2001 republ. 

 a) locuinta 8 lei/mp/luna 3,8 8 lei/mp/luna  
 b) activitate economica 11 lei/mp/luna 3,8 12 lei/mp/luna  
3. Taxa folosinta teren destinat 

pentru organizari de santier 
1 lei/mp/luna 3,8 1 lei/mp/luna L227/2015 ( art.486 , alin. 1) 

L215/2001 republ. 
4. Taxe de concesionare pentru 

contractele a caror obligatii de 
plata sunt stabilite in lei 
(redeventa) 

 3,8 Nivel an 2020 
indexat cu 3,8% 

0UG54/2006 (art. 4, alin.2) 
L215/2001 republ. 

5. Taxa folosinta teren agricol 
extravilan 

0,02 lei/mp/an 3,8 0,02 
lei/mp/an 

L227/2015 ( art.486 , alin. 1) 
L215/2001 republ. 

6. Taxa folosinta – concesiune 
teren agricol intravilan 

0,02 lei/mp/an 3,8 0,02 
lei/mp/an 

L227/2015 ( art.486 , alin. 1) 
L215/2001 republ. 

7 Taxa folosinta –terase 1,00 
lei/mp/an 

3,8 1,00 
lei/mp/an 

L227/2015 ( art.486 , alin. 1) 
L215/2001 republ. 

NOTA: Valoarea pentru anul 2021 rezultata din indexare este rotunjita in minus in sensul ca 
fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos . 

Procedura Contracte de concesionare 
Contractele de concesiune sunt intocmite de catre Compartimentul Impozite si Taxe. 
Anual, in cazul contractelor ce au redeventa stabilita in lei, se transmit concesionarilor adrese de 

instiintare cu privire la contravaloarea redeventei pentru anul in curs. 



31 
 

Pentru plata cu intaziere se datoreaza majorari de intarziere calculate conform prevederilor 
contractuale sau legislatiei in domeniu. 

 
Taxe Stare civila 

Nr. Denumire taxă Nivelul Indexare Nivelul Baza 

crt.  taxei 
pentru anul 
2020 

pentru anul 
2021 
% 

taxei 
pentru anul 
2021 

legală 

0 1 2 4 5 6 

1 Taxă pentru oficierea 
căsătoriei 
sâmbăta/duminica sau in 
afara sediului Primariei 

200 0 200 Legea 
227/2015 

Taxa este destinată a acoperi cheltuielile materiale de stare civilă necesare pentru a procesa şi 
răspunde cererilor, taxa este menţinută la o valoare minimă pentru ca serviciile să fie accesibile tuturor 
cetăţenilor .  

 
Anexa nr. 4 TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2021 –  
COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
impozit/taxa 
Lei 

Nivel 
2020 
Lei 

Mărire 
3,8% 
rata 
inflaţiei 

Taxă 
an 
2021
Lei 

Temei de drept (art., alin., lege) 

1 Taxă Atestat 
de 
Producător 
Agricol 

50 3,8% 54 Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484; Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale (cu completarile si modificarile 
ulterioare), art. 30. Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de 
reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 
03.11.2014; Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol, ORDIN nr. 549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului 
viceprim- ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim- 
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 
1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din 
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol; 

2 Taxa pentru 
carnetul de 
comercializa
re a 
produselor 
din sectorul 
agricol 

20 3,8% 22 Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 
produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014; Legea nr. 
70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol, ORDIN nr. 549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim- 
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim- ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 
privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol;,Lg nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul 
fiscal, art. 484, Legea 273/2006 privind finanţele publice, ( cu completările si 
modificarile ulterioare), art. 30. 

3 Taxă viză 
anuală 
carnet de 
comercializa
re a 
produselor 
din sectorul 
agricol 

20 3,8% 22 Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484; Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale (cu completarile si modificarile 
ulterioare), art. 30. Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de 
reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 
03.11.2014; Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol, ORDIN nr. 549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului 
viceprim- ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim- 
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 
1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din 
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol; 
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Regulament conform Legii nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484, 
alin (3) 

- Eliberarea atestatului de producător - primirea cererii pentru atestatul de producător. 
Verificarea în registrul agricol a rolului agricol al solicitantului şi în teren prin vizitarea gospodăriei şi 
întocmirea unui proces verbal de constatare a existentei suprafetelor de teren si/sau a efectivelor de animale 
necesare activitatii de producator agricol, pentru care se solicită atestatul de producător, avizarea cererii la 
Direcţia de Agricultură Timis. Completarea datelor pe formularul cu regim special de atestat de producător, 
transmiterea atestatului la semnat la Primarul Comunei , ştampilarea atestatului, înregistrarea dupa 
verificarea existentei suprafetelor de teren si/sau a efectivelor de animale necesare activitatii de producator 
agricol., eliberarea dispoziţiei de plată către solicitant şi eliberarea atestatului pe bază de semnătură;  

-  

- Taxe inchiriere 
- I.Tarife pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, terenurile 

aferente acestora şi alte terenuri construite (Tabel nr. 1)  

IV. Procedura privind determinarea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă, terenurile aferente acestora şi alte terenuri construite 

1. Prezenta procedură stabileşte modul de calcul al chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă, terenurile aferente acestora şi alte terenuri construite sau neconstruite ce fac obiectul 
unor contracte de închiriere aflate în derulare, atribuite prin hotărâri ale Consiliului Local în temeiul OG 
nr.26/2000, Legea 341/2004, Legea 334/2006, precum şi pentru cele adjudecate în urma unor licitaţii publice. 

2. Chiriile lunare pentru toate spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, terenurile 
aferente acestora şi alte terenuri construite sau neconstruite ce fac obiectul unor contracte de 
închiriere/folosinţă aflate în derulare se vor indexa cu 3,8% începând cu 01.01.2021, conform ratei inflaţiei 
comunicată pe site-urile M.F.P. şi M.D.R.A.P.. 

3. Tarifele de pornire la licitaţiile pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă ( comerţ, prestări servicii, producţie, etc.) , terenurile aferente acestora şi alte terenuri construite sau 
neconstruite, vor fi stabilite de comisia de organizare a licitaţiei funcţie de zona de amplasament şi grupa 
activitate, raportul cerere/ofertă şi starea tehnică a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, fără a 
putea fi mai mici decât cele stabilite prin tabelul nr.1. 

4. Persoanele fizice şi juridice care utilizează spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
fără contract de închiriere (în urma expirării termenului de valabilitate contractul nu poate fi prelungit, nu 
îndeplinesc condiţiile pentru perfectarea unui contract de închiriere, etc.) vor plăti contravaloarea lipsei de 
folosinţă a spaţiului până la predarea acestuia prin proces verbal de predare-primire şi reintroducerea în 
circuitul comercial. Suma lunară reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a spaţiului cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă şi/sau a terenurilor aferente acestora, utilizate temporar fără contract de închiriere, 
se va determina având ca bază de calcul tariful corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1, ţinându-se cont 
de zona de amplasament şi grupa de activitate, dar fără a putea fi mai mică decât valoarea consemnată în 
contractul de închiriere anterior, şi va fi menţionată în acte administrative denumite Note de Calcul, ce 
reprezintă titluri de creanţă şi va sta la baza debitării obligaţiei de plată în sistemul informatic. Titlul de creanţă 
constituie înstiinţare de plată şi va cuprinde elementele constitutive ale actului administrativ prevăzut de 
Codul de procedură fiscală. Pentru plata cu întârziere a obligaţiilor reprezentând contravaloarea lipsei de 
folosinţă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă debitorul datorează majorări de întârziere 
calculate conform legislaţiei specifice în vigoare. 

5. în cazul în care persoana juridică/fizică care deţine în mod legal spaţiul îsi schimbă 
activitatea, iar tariful pe mp/lună pe care îl plăteşte este mai mic decât cel stabilit în tabelul nr.1, chiria se va 
calcula conform valorilor din tabelul nr 1, funcţie de grupa de activitate si zona de amplasament. în situaţia 

Zona I Zona II Zona III 

 Lei/mp/luna  Lei/mp/luna  Lei/mp/luna 

2020 Indexare 
conf. 
art 491 
din 
Legea 
227/2015 
Procent 
% 

2021 2020 Indexare 
conf. 
art 491 
din 
Legea 
227/2015 
Procent 
% 

2021 2020 Indexare 
conf. art 491 
din 
Legea 
227/2015 
Procent 
% 

2021 

1 3,8 1 0,5 3,8 0,5 0,2 3,8 0,2 



33 
 

în care persoana juridică/fizică care deţine în mod legal spaţiul îşi schimbă activitatea, de la grupa 1 la grupa 
2, tariful pe mp/lună nu se va micşora. Grupele de încadrare ale activităţilor de bază desfăşurate în spaţiile 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi zonarea amplasării lor pe teritoriul Comunei , sunt 
precizate în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

6. în situaţiile în care spaţiile se atribuie direct prin hotărâri ale Consiliului Local al Comunei  
(ex. asociaţii, fundaţii, instituţii de învăţământ, etc) suma lunară reprezentând contravaloare folosinţă se va 
determina având ca bază de calcul tariful corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1 . 

7. La determinarea chiriei se vor avea în vedere următorii coeficienţi : 
7.1..Pentru terenuri amenajate se aplică un coeficient de 0,6 la tariful pentru activitatea desfăşurată 

în spaţiu; 

7.2. Pentru terenurile neamenajate, aferente imobilelor închiriate, se aplică un coeficient de 0,5 
la tariful pentru activitatea desfăşurată în spaţiu. 

7.3. Chiria pentru terenurile amenajate (porticuri amenajate), aferente spaţiilor construite de 
către actualii deţinători în baza unor autorizatii de constructie, se stabileşte având în vedere tarifele din tabelul 
nr.1, funcţie de zona de amplasament şi grupa de activitate desfaşurată în spaţiu, la care se aplica corecţia 
de 0,8. 

7.4. Corecţiile de mai sus se aplică şi la determinarea chiriei de pornire a licitaţiei publice pentru 
închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 

8. în situaţiile în care spaţiile se atribuie direct prin hotărâri ale Consiliului Local al Comunei  
(ex. partide politice, birouri parlamentare) suma lunară reprezentând contravaloarea chiriei se va determina 
în conformitate cu prevederile legii în vigoare privind finanţarea partidelor politice . 

9. Contractele de închiriere vor fi emise de Direcţia Exploatare Patrimoniu care va efectua, prin 
serviciile specializate, atât încasarea chiriei cât şi urmărirea respectării clauzelor contractuale . 

9.1.Durata contractelor de închiriere încheiate pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă, terenurile aferente acestora şi alte terenuri construite sau neconstruite este de regula 1 (un) an 
calendaristic cu posibilitatea prelungiri cu acordul scris şi expres al ambelor părţi. Fac exceptie de la această 
prevedere contractele de închiriere a căror durată de valabilitate este stabilită prin reglementări speciale sau 
in situatiile in care exista solicitarea chiriasului si acordul proprietarului de a se incheia contracte pe o 
perioada mai mare de timp, respectiv 3-5 ani. 

9.2.Termenul contractelor de închiriere încheiate pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă, terenurile aferente acestora şi alte terenuri construite sau neconstruite unde se solicită desfaşurarea 
unor activităţi sezoniere se încheie, dupa caz, pe durata aferentă sezonului respectiv. 
 

ANEXA NR. 11.2 
Regulament privind taxele pentru utilizarea temporară a terenurilor proprietatea Comunei  

(curţi, grădini), pentru anul 2021 
1. Taxe pentru utilizarea temporară a terenurilor proprietatea Comunei  

Nr. Denumirea Nivelul Nivel an Temeiul Destinaţia 

crt. taxei Taxei in 2021 De drept pe cheltuieli 
  anul indexat   
  2021 conform   
   art.491 din   
   Legea   

  -lei- nr.227/2015   
   cu 3,8%   
1. Taxa privind    Veniturile obţinute 

 utilizarea   Taxa din taxa specială 
 temporarara a   specială se utilizează 
 terenurilor   constituită integral pentru 
 proprietatea 0,1 0,1 conform finanţarea 
 Comunei   Legii nr. cheltuielilor 
 Beba Veche cu   227/2015 curente efectuate 
 destinatia de   art. 484 (materiale 
 curti/gradini    consumabile,etc.). 

 
Taxa se calculeaza şi se gestionează de catre direcţia de specialitate. Procedura privind stabilirea 

taxei pentru utilizarea temporară a terenurilor proprietatea Comunei  (curţi, grădini), conform Legii 227/ 2015 
art. 486: 
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Contractele de închiriere pentru locuinţe sunt întocmite în baza Legiii 114/1996 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Terenurile cu destinaţia de curţi/grădini sunt prinse în contractele de închiriere ale locatorului 
(chiriaş/proprietar), iar pentru folosinţa lor se achită o sumă calculată conform legislaţiei în materie, respectiv 
OUG 40-1999, HG310/2007 etc. În verificările în teren efectuate de către inspectori, s-a constatat că există 
foarte multe construcţii provizorii amplasate pe aceste terenuri - domeniul privat al Comunei , cu diverse 
destinaţii. Având în vedere schimbarea destinaţiei (curţe, grădină), se impune ca locatarii să achite taxă 
folosinţă teren pentru amplasarea construcţiilor provizorii cu orice destinaţie. În vederea încasării creanţelor 
se întocmesc note de constatare prin care se stabileşte momentul amplasării construcţiei şi se calculează 
contravaloarea taxei aferente şi majorări de întârziere corespunzătoare, care vor fi actualizate până la 
momentul plăţii. În baza borderoului de debitare se înregistrează debitul în programul informatic. Pentru viitor 
se întocmeşte ,,notă de calcul", anexă la contractul de închiriere şi parte integrantă a acestuia, conform cu 
noua destinaţie a terenului avut în folosinţă. Scadenţa taxei este ultima zi lucrătoare a lunii pentru luna în 
curs. 

În cazul imobilelor retrocedate, în baza legilor proprietarii sau prin sentinţe judecătoreşti, există cazuri 
în care nu se retrocedează şi întreg trerenul aferent acestora. Astfel pentru aceste suprafeţe de terenuri cu 
destinaţia de curte/grădină se impune perceperea unei taxe, care să fie achitată de proprietarul contrucţiei 
de la adresă. 

În vederea încasării creanţelor se întocmesc contracte de închiriere, în care se stabilesc condiţiie de 
utilizare, taxă ce se impune a fi achitată şi majorările de întârziere. Scadenţa taxei este ultima zi lucrătoare 
a luniii pentru luna în curs. 

TAXE LOCALE 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor. 
 
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala este egala cu 50% din taxa 

conform art.474 alin.l, conform limitelor prevăzute in tabelul următor: 
Suprafaţa pentru care se obtine certificatul de urbanism Nivel taxa - lei 

Pana la 150 mp inclusiv 3 

Intre 151 mp si 250 mp inclusiv 4 

Intre 251 mp si 500 mp inclusiv 5 

Intre 501 mp si 750 mp inclusiv 6 

Intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv 7 

Peste 1.000 mp 7+0,01 pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 
mp 

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau a autorizației iniţiale.  

(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea 
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileste de 
consiliul local în sumă de până la 15 lei. 

(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire 
anexă este egală cu 0,50% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate 
la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor 
aferente. 

(6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 
construcţie se aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana 
care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 

b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai 
mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 Cod Fiscal; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizăriii lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 
zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o 
declarație privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al Comunei Beba 
Veche; 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 
lucrărilor de constructi, compartimentul de specialitate al comunei Beba Veche, are obligaţia de a stabili taxa 
datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 
comunei Beba Veche a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă 
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datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de 
autoritatea comunei Beba Veche. 

(4) Taxa pentru prelungirea unei autorizației de construire este egală cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii este 
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 
desfiinţate. 

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor se platesc inainte de a se elibera 
documentul solicitat. 

TAXE LOCALE SPECIALE conform Legii 227/2015, art 484, alin 3 pentru eliberarea copiilor 
dupa documente de interes public 
Nr.crt. Denumire taxa Taxa an 2020 Taxa an 2021 

1 Taxa eliberare copii dupa documente de interes 
public 

1,00 LEI / pagina 1,00 LEI / pagina 

 
REGULAMENT DE FUNCTIONARE 
 
Informaţiile de interes public sunt solicitate in scris sau prin email, conform Normelor Metodologice 

123/2002 - privind punerea in aplicare a legii 544/2001- si a Hotărârii de Guvern nr. 478/2016 din 6 iulie 
2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002. In cerere, 
solicitantul face precizarea daca este dispus sa suporte cheltuielile aferente serviciilor de prelucrare a datelor 
(activitati, consumabile). Taxele se percep la ridicarea documentelor solicitate. 

Veniturile obţinute din aceasta taxa se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 

In conformitate cu prevederile art. 9, alin.1 din legea 544/2001 "În cazul în care solicitarea de 
informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul 
serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii" autoritatea publica locala poate sa impuna 
taxa pe eliberarea copiilor dupa documentele de interes public solicitate de petenti. 

In conformitate cu prevederile HG 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pct. 13 se asigura Transparenta actului decizional privind 
activitatile edilitar-gospodaresti. 

 
REGULAMENT 
privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea copiilor dupa documentele 
de interes public pentru anul 2021 
In temeiul prevederilor art. 25 si art. 38, alin. 2, lit. d) din Legea 215/2001, republicata, privind 

administratia publica locala; 
Avand in vedere prevederile Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; In conformitate cu prevederile 

Legii nr. 273/2006, reactualizata, privind finanţele publice locale; 
Avand in vedere prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile 

de interes public: "În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele 
deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în 
condiţiile legii"; 

In conformitate cu prevederile HG 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pct. 13: "Costul serviciului de copiere va fi aprobat, 
respectiv actualizat prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale sau 
locale şi nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină"; 

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, art. 1: „Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi 
alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar." 

Tinand cont de cheltuielile materiale (suport de hartie, toner), cheltuieli pentru intretinerea aparaturii 
de xerocopiat, cheltuieli salariale; 

Propunem aprobarea taxei speciale pentru eliberarea copiilor dupa documentele de interes public 
de 1,00 lei/ pagina, conform Anexei 12.4. 
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Anexa 5 
REGULAMENT 
privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, 

modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create 
in interesul persoanelor fizice si juridice 
Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual prin hotarare a consiliului local odata cu aprobarea 

taxelor si impozitelor locale. 
Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu taxele speciale datorate de persoanele 

fizice si juridice, se afiseaza la sediul acestora si se publica pe pagina de internet sau in presa. 
lmpotriva acestei hotarari persoanele interesante pot face contestatie in termen de 15 zile de la 

publicare iar autoritatea care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite. 
Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care solicita in scris efectuarea 

serviciilor publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 
Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, 

deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. 
Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a 

acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului. 
Contul de executie se aproba de autoritatile deliberative. 
Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. 
Modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local infiintate sau serviciile 

obligate, potrivit legii, sa efectueze aceste prestatii care intra in sfera acestui tip de serviciu, este stabilit prin 
regulamentul de organizare si functionare aprobat de autoritatea deliberativa. 

Domeniile/sectoarele de activitate la care s-au instituit taxele speciale sunt: 
Compartimentul Impozite si Taxe locale pentru taxele: 
Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala - persoane fizice si 

persoane juridice. 
Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a certificatului. 
Taxa pentru oficiere casatorie sambata; 
Taxa pentru oficiere casatorie duminica; 
Taxa pentru oficierea casatoriei in afara sediului Serviciului de Stare Civila Beba Veche; 
Taxa pentru oficierea casatoriei in afara sediului Serviciului de Stare Civila Beba Veche pentru 

persoanele de pana in 30 de ani si care sunt la prima casatorie. 
Plata se va face anticipat. 
B/roul Reg/strul Agr/col pentru taxele: 
Taxa atestat de producator agricol; 
Taxa pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol; 
Taxa viza anuala carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol. 
Secretariat Consiliul Local pentru taxele: 
Copie xerox documente arhivistice (Autorizatii de construire - documentatie anexa, Hotarari ale 

Consiliului Local - documentatie anexa, Decizii, Dispozitii emise de Primarul Comunei Beba Veche, Petitii, 
Roluri Agricole, Roluri Financiare); 

Eliberare documente legalizate "conform cu originalul"; 
Eliberari planuri de situatii, planse de reglementari urbanistice, etc.. 
Taxa eliberare copii dupa documente de interes public. 
Plata se face la ridicarea documentelor solicitate. 
Biroul Contabilitate  pentru taxele: 
Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice asociate ; 
Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice din gospodarii individuale ; 
Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane juridice/persoane fizice autorizate. 
Plata se face trimestrial pana la 31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie), 30 iunie (pentru 

lunile aprilie, mai, iunie), 30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie) si 30 noiembrie (pentru lunile 
octombrie, noiembrie, decembrie). 

Taxa speciala pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stalpii ce fac parte din domeniul public al 
Comunei Beba Veche; 

Taxa speciala pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stalpii de iluminat care nu fac parte din 
domeniul public al Comunei Beba Veche; 

Taxa speciala pentru colantarea mijloacelor de transport apartinand Comunei Beba Veche; 
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Taxa speciala pentru colantarea suprafetelor vitrate ale spatiilor comerciale (sau cu alt profil de 
activitate), cu rol de firma; 

Taxa speciala pentru amplasare mesh-uri pe cladiri sau amplasare proiecte speciale si structuri 
autoportante pe teren domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice; 

Taxa speciala pentru amplasarea de afise pe consola bancilor SMART prevazute cu panouri 
publicitare. 

Plata se face anterior avizarii. 
 
ANEXA NR. 6 REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A 

SCUTIRILOR SI REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE 
SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN 
INDEMNIZATIA DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL SAU IN CAZUL UNEI CALAMITATI NATURALE 

In temeiul Legii nr. 227 privind Codul fiscal, art.456, alin.(2), lit.i) si k) si art.464, alin. (2), lit. g) si j) 
se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a 
scutirilor/reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren. 

A I CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE 
FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, 
ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIE DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL 

A.I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE 
CLADIREA FOLOSITA CA DOMICILIU SI A IMPOZITULUI PE TEREN, AFLATE IN PROPRIETATEA SAU 
COPROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT SAU CONSTAU IN 
EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL SAU INDEMNIZATIE DE SOMAJ 

> Contribuabilul sa nu realizeze nici un venit, sau veniturile sale sa provina in exclusivitate din 
ajutor social sau indemnizatie de somaj; 

> Contribuabilul sa nu detina in proprietate o alta cladire in afara celei de domiciliu; 
> Contribuabilul sa nu detina in proprietate alte terenuri in afara celui aferent cladirii de 

domiciliu; 
> Contribuabilul sa nu figureze cu debite restante catre bugetul local; 
> Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a 

anului fiscal, persoanei care detine documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art.487 1 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

A.I.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR CU 50% DE LA PLATA IMPOZITULUI 
PE CLADIRE SI A IMPOZITULUI PE TEREN, AFLATE IN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA 
PERSOANELOR FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM 
BRUT PE TARA 

> Totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au ace domiciliu cu 
contribuabilul) sa fie mai mici sau egale cu salariul minim brut pe tara, valabil in anul pentru care se face 
solicitarea. Prin familie, in sensul prezentei, se intelege sotul, sotia si copii lor necasatoriti; 

> Contribuabilul sa nu detina in proprietate o alta cladire in afara celei de domiciliu; 
> Contribuabilul sa nu detina in proprietate alte terenuri in afara celui aferent cladirii de 

domiciliu; 
> Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului 

fiscal, persoanei care detine documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art.487 1 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

> Suprafata utila a locuintei in functie de numarul de persoane, cum este reglementata in Legea 
nr.114/1996 privind legea locuintei, sa nu depaseasca suprafata din tabelul de mai jos: 

 

Nr.crt. Numar persoane pe familie Suprafata 
utila 

1 1 persoana 37 mp 

2 2 persoane 52 mp 

3 3 persoane 66 mp 

4 4 persoane 74 mp 

5 5 persoane 87 mp 

6 6 persoane 93 mp 

7 7 persoane 107 mp 

8 8 persoane 110 mp 
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A.II. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE 
CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE, CONFORM 
ART.456, ALIN.(2), LIT.i) SI ART. 464, ALIN.(2), LIT.g) 

 Calamitatile sa fie recunoscute de entitatile in drept. 
B.I. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR/REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI 

PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN, PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT/ALE 
CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA SAU CONSTAU 
IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL/INDEMNIZATIE DE SOMAJ 

Constituirea dosarului 
Dosarul pentru acordarea facilitatii trebuie sa contina: 
> Cererea prin care se solicita scutirea/reducerea de la plata impozitului pe cladire si a 

impozitului pe terenul aferent cladirii, intocmita de catre proprietar si numai pentru locuinta de domiciliu si 
pentru terenul aferent acesteia; 

> Documente justificative care sa ateste ca adresa imobilului pentru care se acorda 
scutirea/reducerea corespunde cu adresa de domiciliu al solicitantului (copii de pe actele de identitate pentru 
toti membrii familiei care au ace domiciliu); 

> Copie dupa documentele care atesta dreptul de proprietate, respectiv contract de vinzare - 
cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor,etc. 

> Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine alte proprietati; 
> Dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu, cupon de pensie, 

carnet de somaj, pensie de asistenta sociala, alocatie pentru copii); 
> Declaratie pe propria raspundere ca nu are alte venituri (venituri din activitati independente, 

venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din activitati agricole, venituri din premii 
si jocuri de noroc, venituri din dividende si din alte surse); 

> Dovada privind bursele pentru elevi, studenti eliberata de institutia de invatamint unde 
frecventeaza cursurile;Dovada privind veniturile solicitantului eliberata de catre Directia Generala Regionala 
a Finantelor Publice . 

B.II. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE 
SI A IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE 

> Contribuabilul sa prezinte documentele care sa ateste faptul ca a fost afectat de calamitate, 
documente emise de entitatile in drept (proces verbal de constatare, etc.). 

> Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data 
de 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul, conform art.456, alin.(2), lit.i) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal; 

> Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data 
de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documente justificative, conform art.464, 
alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

> Scutirea se acorda pe baza cererii; 
> Termenul de depunere a cererii este de maxim 30 zile de la data emiterii procesului 

verbal. 
DISPOZITII GENERALE 
Solicitantul care beneficiază de scutire/reducere la plata impozitului pe clădiri si teren are obligaţia 

ca, ulterior acordării scutirii/reducerii, să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă 
de situaţia existentă la data acordării scutirii/reducerii. 

Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale 
situaţiei existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea/reducerea va înceta cu data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care au intervenit modificările. 

Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii începând cu data de 1 
ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 

Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile si terenurile pentru care 
a încetat dreptul la scutire/reducere având în vedere documentele depuse de solicitant şi modificările 
intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 

NOTA: 
Criteriile si condiţiile cuprinse in proceduri vor fi îndeplinite cumulativ. 
 
 Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe teren pentru: 
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1. 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 

1.1. (1) Persoanele fizice care au în proprietate terenuri aferente clădirilor restituite potrivit art. 
16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutire la 
plata impozitului pe teren. 

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public a terenului aferent clădirii. 

(3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul 
local al Comunei . 

1.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele: 
a) terenul aferent clădirii să fie restituit potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

b) să se menţină afectaţiunea de interes public a terenului aferent cladirii; 
c) terenul se află în proprietatea unei persoane fizice. 

1.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor depune o cerere, model 
prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente în copie: 

a) actul de restituire a terenului aferent clădirilor; 

b) actul din care rezultă că se menţine afectaţiunea de interes public a terenului aferent clădirii. 
c) actul de identitate a titularului dreptului de proprietate asupra terenului aferent clădirii restituite 

potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. 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; 

2.1. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate teren aferent clădirilor retrocedate 
potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutire 
la plata impozitului pe teren. 

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public (terenurile retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate, 
finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale). 

(3) De scutire beneficiaza cultele religioase recunoscute în România. 
2.2 Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele: 

a) terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1 alin. (10) din 0.U.G.nr.94/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) să se menţină afectaţiunea de interes public a terenului aferent clădirii. 

c) contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul 
local . 

2.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, 
însoţită de următoarele documente în copie: 

a) documentul de retrocedare a terenului; 

b) documentul din care rezultă că se menţine afectaţiunea de interes public a terenului aferent 
clădirii. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură. 

3. 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 

3.1. (1) Comunităţile minorităţilor naţionale din România care au în proprietate teren aferent 
clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata 
impozitului pe terenul aferent clădirii. 

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public (terenurile aferente clădirilor retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ 
sau sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale). 

3.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirilor, trebuie 
îndeplinite cumulativ următoarele: 
a) terenul aferent clădirilor să fie restituit potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, 

republicată; 

b) să se menţină afectaţiunea de interes public a terenului aferent clădirilor retrocedate; 
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c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al . 
3.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor restituite depune o cerere, 

model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie: 
a) actul de restituire a terenului aferent clădirilor retrocedate; 

b) documentul din care rezultă că se menţine afectaţiunea de interes public a terenului aferent 
clădirilor retrocedate. 

4. Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale 

4.1. Organizaţiile neguvernamentale si întreprinderile sociale care deţin în proprietate sau 
utilizează terenul aferent clădirilor folosite pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata 
impozitului/taxei pe teren. 

4.2. Pentru a beneficia de scutire organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale trebuie 
să desfăşoare următoarele servicii sociale: 

a) recuperare şi reabilitare; 

b) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate; 
c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei 

categorii; 

d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice 
dependente; 

e) asistenţă şi suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul 
de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, 
persoane afectate de violenţa în familie, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave 
HIV/SIDA, persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, 
persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoi sociale; 

f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională; 

g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru 
persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; 

h) mediere socială; 

i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere; 
j) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor 

individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. 

4.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe terenul aferent clădirilor, trebuie 
îndeplinite următoarele: 

a) organizaţiile neguvernamentale şi întreprinderile sociale sa îşi desfăşoare activitatea în 
condiţiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) terenul să fie in proprietatea sau în utilizarea organizaţiei neguvernamentale şi întreprinderii 
sociale acreditate ca furnizor de servicii sociale; 

c) pe terenul aferent clădirilor se desfăşoara exclusiv servicii sociale pentru care organizaţia 
neguvernamentală şi întreprinderea socială au fost acreditate; 

d) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal; 
e) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Comunei 

Beba Veche. 

4.4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în 
anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente prezentate 
în copie: 

a) actul de înfiinţare al organizaţiei neguvernamentale sau întreprinderii sociale; 

b) statutul organizaţiei neguvernamentale sau întreprinderii sociale; 
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizaţiei neguvernamentale 

sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale; 

d) documentul emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale din care să rezulte că se desfăşoară activităţile pentru care se acordă scutirea. 

4.5. Scutirea nu se aplică pentru suprafeţele de teren folosite pentru activităţi economice sau de 
agrement. 

5. Terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără 
scop lucrativ 
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5.1. Organizaţiile nonprofit care deţin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru 
activităţi fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren. 

5.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele: 
a) terenul să fie proprietatea sau în folosinţa organizaţiei nonprofit; 

b) organizaţiile nonprofit trebuie să faca dovada desfăşurării obiectului de activitate pe terenul 
aferent clădirii pentru care se solicită scutirea 

c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al . 

5.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut 
în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele: 

a) actul de înfiinţare al organizaţiei; 

b) statutul organizaţiei; 

c) actul de proprietate sau actul în baza căruia organizaţia foloseşte terenul. 
5.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafeţele de teren folosite pentru activităţi economice sau de 

agrement. 

6. Terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără 
scop lucrativ 

6.1. Asociatiile si fundatiile care deţin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru 
activităţi fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren. 

6.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele: 
a) terenul să fie proprietatea sau în folosinţa asociatiei sau fundatiei; 

b) asociatiile si fundatiile să faca dovada desfăşurării obiectului de activitate pe terenul aferent 
clădirii pentru care se solicită scutirea; 

c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al . 

6.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut 
în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente 
prezentate în copie: 

a) actul de înfiinţare al asociatiei sau fundatiei; 

b) statutul asociatiei sau fundatiei; 

c) actul de proprietate sau actul în baza căruia asociatia sau fundatia foloseşte terenul. 
6.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafeţele de teren folosite pentru activităţi economice sau de 

agrement. 

7. 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 precum şi terenul aferent clădirii folosită ca locuinţă aflat în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3A1, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare 

7.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 
- Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi 
care deţin terenuri aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea 
acestora beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren. 

(2) Persoanele care au calitatea de urmaş de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului 
pe teren doar pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea acestora. 

(3) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute 
la pct. 7.1, alin.(1) şi (2) cât şi pentru cota-parte aflată în proprietatea soţului/soţiei acestora. 

(4) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul 
local al Comunei . 

7.2. Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în 
anexa A.1. la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie, prezentată în copie: 

a) actul de identitate al soţului/soţiei; 
b) documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct.7.1, alin.(1) şi (2); 

c) certificatul de căsătorie; 

d) actul de proprietate a terenului pentru care se acordă scutirea. 
Arătăm că art. 3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare adică urmaş 

de erou - martir (soţul supraveţuitor, părinţii celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art. 464, 
alin.(2), lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca 
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele 
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prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepţia terenurilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice 

8.1 Scutirile se acorda pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, 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) din Legea nr. 227/2015, cu 
excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

8.2.(1)Scutirea se acordă în condiţiile în care suprafeţele de teren sunt 
salubrizate/întreţinute/împrejmuite de proprietar. 

(2) Instituţia care va emite dovada că terenul pentru care se solicită scutirea este 
salubrizat/întreţinut/împrejmuit este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de poliţie locală sau 
de către personalul din aparatul propriu al Primarului cu atribuţii în acest sens. 

(3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul 
local al Comunei . 

8.3 Scutirea la plata impozitului se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la 
prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente, prezentate în copie: 

a) actul de identitate a solicitantului (soţ şi soţie), C.U.I.; 

b) actul de proprietate a terenului; 
c) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care 

să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor cu regim de monument istoric; 

d) dovada că terenul este salubrizat/întreţinut/împrejmuit. 
8.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafeţele de teren folosite pentru activităţi economice sau de 

agrement. 

9. Suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 
efectuării cercetărilor 

9.1 Scutirile se acordă pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, afectate de 
cercetări arheologice. 

9.2.Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul 
local al Comunei  

9.3 Scutirea se acordă pe întreaga durată a efectuării cercetărilor. 

9.4 Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafeţelor de teren vor depune la organul fiscal o 
cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie, 
prezentată în copie: 

 actul de identitate a solicitantului (soţ şi soţie), C.U.I.; 
 date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice; 
 actul de proprietate; 
 documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care 

să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor afectate de cercetări arheologice. 

10. Suprafetele terenurilor situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice 

10.1. Scutirile se acordă pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu situate in 
zonele de protectie ale monumentelor istorice. 

10.2. Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligaţii restante către bugetul 
local al Comunei . 

10.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafeţelor de teren vor depune la organul fiscal o 
cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoţită de următoarea documentaţie, 
prezentată în copie: 

a) actul de identitate a solicitantului (soţ şi soţie), C.U.I.; 
b) date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice; 

c) act de proprietate; 

d) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care 
să rezulte faptul că terenul este situat in zonele de protectie ale monumentelor istorice. 

11. Dispoziţii generale 

11.1. (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 
anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură. 

11.2. (1) Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren are 
obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data 
depunerii cererii de scutire şi data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea. 
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(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări 
ale situaţiei existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 
în care au intervenit modificările. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie 
a anului urmator în care au intervenit modificările. 11.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata 
impozitului/taxei pe teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice 
modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care au intervenit modificările. 

(3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 
ianuarie a anului urmator în care au intervenit modificările. 

(4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/terenurile pentru care a 
încetat dreptul la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant şi modificările intervenite faţă de 
situaţia existentă la data acordării scutirii.  

Dispoziţii finale 
Anexa nr. A.1 face parte integrantă din prezenta procedură de acordare a scutirilor de la plata 

impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local , conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j), r) si s) şi art. 
464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) şi q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art.3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

TAXE SPECIALE DE SALUBRIZARE 
 

Nr. 
crt. 

Denumire taxă Nivel taxă 
an 2019 

InIndexare an 2020 fata 
de an 2019,conform art. 
491 din Legea nr. 
227/2015 

Nivel taxă an 
2021 

Temei de drept 

2. Taxa specială de salubrizare 
pentru utilizatori persoane fizice din 
gospodării individuale 

5 lei/ 
persoană/ 
luna 

3,8% 5 
lei/persoană 
/lună 

L227/2015 
(art.484,alin. 1) 

3. Taxa specială de salubrizare 
pentru utilizatori persoane 
juridice/persoane fizice autorizate. 

50 lei/luna 3,8% 52 lei/lună L227/2015 
(art.484,alin. 1) 

 
REGULAMENT PRIVIND  
TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE 
Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea 
serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale 
anual, şi aprobând regulament de stabilire a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 
interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii 
achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare; 

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. 
Astfel persoanele care nu sunt în relaţii contractuale cu operatorul de salubritate şi produc la rândul 

lor deşeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiează în mod fraudulos de aceleaşi servicii 
de care beneficiează şi acele persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul că acele 
reziduri care emană de la aceste persoane sunt colectate şi transportate. 

În consecinţă se impune instituirea taxei speciale de salubrizare după cum urmează: 
Operatorul serviciului va efectua verificari în teren în vederea depistării şi identificării persoanelor 

fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de salubrizare şi care nu deţin contract de prestări servicii 
salubrizare. Totodata operatorul va solicita sprijinul Politiei şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor  pentru 
a determina totodată numărul de persoane dintr-o unitate locativă şi datele de identificare a acestora. 

După stabilirea şi identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de 
salubrizare şi care nu au incheiat contractul de prestări servicii salubritate, operatorul serviciului de 
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salubritate va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În cazul în 
care persoanele somate nu se prezintă, în termen de max. 10 zile de la data somării, în vederea semnării 
contractului, ori refuză semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubritate va stabili şi comunica, până 
la ultima zi lucratoare ale fiecarei luni, lista utilizatorilor identificaţi fără contract de prestari servicii de 
salubrizare sau a caror contracte au fost reziliate, în vederea instituirii în sarcina acestora a taxei speciale 
de salubrizare. Lista va conţine elementele absolut necesare identificării persoanelor şi numărul persoanelor 
care locuiesc la adresa respectivă (nume, prenume/denumire societate, CNP/CUI, adresa, număr persoane, 
cantitatea de deşeu generat /lună în cazul persoanelor juridice. 

Compartimentul  aplică taxa specială de salubrizare pe baza datelor furnizate de operatorul de 
salubritate începand cu data de 1 a lunii următoare primirii situaţiilor de la operator. 

În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice, perfectează 
contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligaţiei de plată a taxei speciale de 
salubritate, aceştia nu mai datorează taxa specială de salubritate începând cu data de întâi a lunii următoare 
celei în care s-a încheiat contractul, în baza înştiinţării în acest de către operatorul serviciului public de 
salubritate. 

In cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de salubritate, 
operatorul va înştiinţa primaria in vederea încetării impunerii la plată. 

Taxa specială de salubritate se încasează în contul deschis la Trezoreria Sannicolau Mare. 
Plata cu întarziere a taxei speciale de salubritate atrage după sine majorări de întârziere stabilite 

conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 
Pentru sumele restante la plata D.E.F.P.L. procedeaza la declanşarea şi realizarea executării silite 

a acestora conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 
Destinaţia taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de către operatorul 

economic (în baza documentelor justificative prezentate şi în limita sumei încasate),acoperirea costului 
colectării taxei respective şi realizarea de investiţii. 

Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa specială se va realiza de catre Serviciul Contabilitate 
/Serviciul Financiar, în baza contractului încheiat cu operatorul de salubrizare. 

 
Anexa 8 Taxe speciale 
1. Alte venituri locale 

Nr. crt. Obiectiv/teren Loc amplasare UM Nivel taxa 

1. Sala Cămin cultural Beba Veche Cherestur Pordeanu lei/zi 200 

2 Teren intravilan Beba Veche Cherestur Pordeanu lei/an 0,05 

3 Teren extravilan Beba Veche Cherestur Pordeanu lei/an 0,01 

Procedura de închiriere este prevăzută în HCL Beba Veche nr. 13/2009. 
2. Chiriile pentru spatiile cu destinatia de locuinta  din domeniul public si privat al comunei Beba 

Veche, se calculeaza conform HCL Beba Veche nr. 23/2017. 
3.  Se stabilesc urmatoarele taxe de înregistrare a autovehiculelor propulsate sau tractate care 

nu se supun înmatriculării: 
a. Contravaloare certificat de înregistrare 18 lei 
b. Contravaloare plăcuțe de înregistrare 51 lei 
Procedura de înregistrare este prevăzută în HCL Beba Veche nr. 30/2011. 
4. Prețul apei potabile livrate consumatorilor din rețeaua de alimentare cu apă a comunei Beba 

Veche se stabilește la 1,60 lei/mc. 
5. Pentru autorizațiile de funcționare se stabilesc următoarele taxe: 
a. taxa pentru emitere a autorizației în cuantum de 400 lei şi care se va achita la eliberarea 

acesteia, 
b. taxa pentru viza anuală în cuantum de 200 lei. 
Procedura de eliberare este prevăzută în HCL Beba Veche nr. 9/2011. 
2. Se stabilesc urmatoarele taxe pentru remorcile supuse inregistrarii: 
a. cu masa totala maxima autorizata de pana la 3500 kg inclusiv- 60 lei 
b. cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg- 145 lei 



 

 

Domeniul: Preţuri de consum  
 
 
 
 
 
 

EVOLUŢIA PREŢURILOR DE CONSUM, ÎN LUNA DECEMBRIE 2019 
 

 
 Preţurile de consum în luna decembrie 2019 comparativ cu luna decembrie 2018 au crescut cu 4,0%. Rata anuală 

calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,0%. 

 Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2019 – decembrie 2019) faţă de precedentele 12 luni 
(ianuarie 2018 – decembrie 2018), calculată pe baza IPC, este 3,8%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 
3,9%. 

 

      Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%) 
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     Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 
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http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a19/ipc12r19.xls


 
Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei 

- procente – 

 IPC 

Decembrie 2019 

faţă de: 

 
Anul 2019 faţă 

de  

2018 

Rata medie lunară a inflaţiei,  

în perioada 1 I – 31 XII 

Noiembrie 

2019 

Decembrie 

2018 

 
2019 

 
2018 

Mărfuri alimentare 100,84 105,08 104,69 0,4 0,3 
Mărfuri nealimentare 100,28 103,31 103,24 0,3 0,3 
Servicii 100,12 104,16 103,87  0,3  0,2 

TOTAL 100,42 104,04 103,83 0,3 0,3 
 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage. 

 

     Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente 

      

                                                                                                                                         - luna anterioară = 100 -                                                            

 Decembrie 2019 
% 

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,42 

Total IPC exclusiv combustibili 100,43 

Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate 100,46 

Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt 
reglementate* 

100,34 

Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt 
reglementate*, băuturi şi tutun 

100,32 

TOTAL  100,42 
 

*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi 
curier, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală. 
**) Pentru a răspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei, începând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele 
proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale. 
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 

 

 

Informaţii suplimentare: 
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe 
homepage. 
Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna decembrie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi 
servicii sunt prezentaţi în anexă. Datele prezentate în anexă (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului 
pe homepage. 
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin Statistic de Preţuri nr.12/2019. 
Următorul comunicat de presă referitor la preţurile de consum va apărea la data de 13 februarie 2020. 
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presă-view 
 
Direcţia de comunicare 
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869     
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INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA DECEMBRIE 2019 
LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII 

 
 

 
Coeficient 

de 
ponderare 

Denumirea mărfurilor/serviciilor 

Decembrie 2019 
faţă de: 

Noiembrie 
 2019 

% 

Decembrie 
2018 

% 
10000 TOTAL 100,42 104,04 

3187 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,84 105,08 
544 Produse de morărit şi panificaţie 100,13 103,53 

33 - Produse de morărit 100,00 104,48 
18   - Făină 100,02 105,19 
15   - Mălai   99,97 103,60 

429 - Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 100,13 103,45 
356   - Pâine 100,11 103,50 

14   - Produse de franzelărie 100,17 103,59 
33   - Specialităţi de panificaţie 100,27 103,23 

308 Legume şi conserve de legume 102,56 104,61 
22 - Fasole boabe şi alte leguminoase 100,97 102,65 
49 - Cartofi 102,43 123,61 

173 - Alte legume şi conserve de legume 103,15   99,73 
221 Fructe şi conserve din fructe 100,71 116,74 
113 - Fructe proaspete 103,30 118,41 

99 - Citrice şi alte fructe meridionale   97,60 116,11 
9 - Conserve din fructe 100,35 102,66 

87 Ulei, slănină, grăsimi 100,24 101,81 
73 - Ulei comestibil 100,18 101,11 
12 - Margarină 100,23 103,00 

775 Carne, preparate şi conserve din carne 101,32 107,15 
75 - Carne de bovine 100,64 104,61 

220 - Carne de porcine 102,77 111,24 
183 - Carne de pasăre 100,31 103,76 
244 - Preparate din carne 101,12 107,02 

15 - Conserve din carne 100,32 104,85 
125 Peşte şi conserve din peşte 100,47 104,04 

90 - Peşte proaspăt 100,53 104,25 
12 - Conserve şi alte produse din peşte 100,39 103,57 

499 Lapte şi produse lactate 100,54 103,41 
223 - Lapte – total 100,47 102,87 
158   - Lapte de vacă 100,46 102,57 
122 - Brânză – total 100,90 104,45 

73   - Brânză de vacă (telemea) 101,03 104,69 
47   - Brânză de oaie (telemea) 100,69 104,06 
27 - Unt 100,31 103,46 
59 Ouă 102,04 100,93 

147 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 100,05 102,49 
38 - Zahăr   99,93 102,80 
24 - Miere de albine   99,99 102,03 
94 Cacao şi cafea 100,15 101,24 
81 - Cafea 100,12 101,14 

129 Băuturi alcoolice 100,19 102,10 
32 - Vin 100,17 101,45 
22 - Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,09 102,68 
73 - Bere 100,22 102,21 

199 Alte produse alimentare 100,20 103,79 

ANEXĂ 



 
Coeficient 

de 
ponderare 

Denumirea mărfurilor/serviciilor 

Decembrie 2019 
faţă de: 

Noiembrie 
 2019 

% 

Decembrie 
2018 

% 
4791 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 100,28 103,31 

473 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,05 102,56 
8 - Ţesături 100,12 101,96 

326 - Confecţii 100,02 102,63 
102 - Tricotaje 100,12 102,48 

18 - Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,11 102,13 
343 Încălţăminte 100,26 103,39 
229 - Încălţăminte din piele 100,29 103,28 
302 Produse de uz casnic, mobilă 100,23 101,94 

61 - Mobilă 100,04 101,81 
31 - Frigidere şi congelatoare 100,35 101,75 
23 - Maşini de spălat 100,38 101,83 

8 - Maşini de aragaz, butelii 100,55 102,35 
45 - Articole de menaj 100,11 101,99 

247 Articole chimice 100,06 101,40 
9 - Lacuri şi vopsele 100,07 101,36 

160 - Detergenţi 100,06 101,23 
2 - Săpun de rufe 100,11 102,67 

300 Produse cultural-sportive 100,12 102,46 
83 - Cărţi, ziare, reviste 100,04 104,11 

122 - Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 100,25 101,36 
95 - Autoturisme şi piese de schimb 100,05 102,39 

657 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,09 102,21 
248 - Articole de igienă, cosmetice 100,10 101,98 
409 - Articole medicale 100,08 102,35 
311   - Medicamente 100,07 102,53 
843 Combustibili 100,37 106,01 
650 Tutun, ţigări 100,57 108,27 
909 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 100,34   99,59 
512 - Energie electrică 100,68 102,41 
321 - Gaze 100,00  95,07 

76 - Energie termică   99,40 101,09 
67 Alte mărfuri nealimentare 100,16 102,64 

2022 TOTAL SERVICII 100,12 104,16 
27 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 100,54 103,34 

101 Chirie 100,08 101,92 
263 Apă, canal, salubritate 100,28 106,51 
149 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,08 103,31 

15 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,73 104,84 
158 Îngrijire medicală 100,24 103,66 

97 Igienă şi cosmetică 100,23 104,25 
84 Transport urban 100,00 100,64 
88 Transport interurban (alte feluri de transport)   99,61   99,35 

5 - C.F.R. 100,00 100,34 
12 - Rutier 100,18 103,10 
51 - Auto – abonamente 100,01 101,78 

6 - Aerian   93,62   71,99 
579 Poştă şi telecomunicaţii 100,10 105,25 

4 - Servicii poştale 100,00 105,71 
369 - Telefon 100,14 106,32 
206 - Abonament televiziune 100,05 103,33 
171 Restaurante, cafenele, cantine 100,17 103,49 

81 Alte servicii cu caracter industrial 100,20 103,09 
209 Alte servicii   99,93 104,78 

63 - Plata cazării în unităţi hoteliere 100,11 103,50 
 



Judetul Timis 
UAT Comuna Beba Veche 
Nr.1294 din 19.05.2020 

 PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat cu ocazia afişării următoarelor documente de interes public: 

 
Proiectul de  hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , 
precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 
 

Insotit de documentatia aferenta 

 

 

 Secretar general al comunei Beba Veche 
 Sorin Giuroescu 
 
 

 

 PROCES VERBAL 

       Încheiat astazi 19.05.2020 cu ocazia dezafişării  
 documentelor de interes public denumite mai sus, și  
 constatăm că în perioada 19.05.2020-18.06.2020 la  
 sediul primariei nu au fost depuse propuneri sau  
 sugestii ale persoanelor interesate privind privind actele 
  afisate. 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1637/16.06.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind instituirea unor 
facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 
principale restante la data de 31 03 2020 inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabilii 
de pe raza Comunei Beba Veche

Considerente legale:
Având în vedere:- proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea 
procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 
31.120198 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-
teritorială a Comunei Beba Veche - proiect iniţiat de primarul comunei Beba Veche - prevederile 
ar. t172 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/202 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor mri fiscale, - procesul verbal de 
afisare nr. 1295/18.05.2020 si precesul verbal de dezafisare nr. __/18.06.2020.

Situatia in fapt:
Promovarea acestui proiect are la bază prevederile O.G. nr. 69/2020 , care conferă , potrivit 
prevederilor art. 17 posibilitatea Consiliului Local de a stabili printr-o hotărâre procedura de 
anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la 31.12.2019 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ- teritorială a comunei Beba Veche.
Tinând seama de interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea 
contribuabililor aflaţi în dificultate şi pentru maximizarea încasărilor bugetare, iniţiez conform art. 
136 din OG 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a procedurii din anexa la 
H.C.L. prin care se va proceda la anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la 
31.12.2019 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-
teritorială a comunei Beba Veche.
Conditiile principale care trebuiesc indeplinite sunt: Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile 
aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anuleaza 
daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:    a) toate obligatiile bugetare principale 
restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin 
orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;    b) sunt stinse prin 
orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligatiile 
bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata 
cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;    
c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Aceasta conditie se considera indeplinita si in 
cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost 
stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;    d) debitorul depune cererea de anulare a 
accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai 
tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.
Prezentul referat de aprobare, însoţit de proiectul de hotărâre se va transmite către 
compartimentul financiar contabil, resurse umane în vederea întocmirii raportului de specialitate.

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 
principale restante la data de 31.12.2019 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii 
de pe raza administrative-teritorială a Comunei Beba Veche.
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1 se constituie în anexă care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 
15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii, în acest caz 
termenul de soluţionare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 31.12.2020).
Primarul comunei Beba Veche, prin compartimentul financiar contabil, resurse umane al 
Primăriei comunei Beba Veche va lua măsurile legale de organizare şi executare a procedurilor 
legale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Beba Veche
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1643/17.06.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea 
procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 
data de 31 03 2020 inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza 
Comunei Beba Veche

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având în vedere:- proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 
restante la data de 31.120198 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de 
pe raza administrativ-teritorială a Comunei Beba Veche - proiect iniţiat de primarul 
comunei Beba Veche - prevederile ar. t172 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/202 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 
instituirea unor mri fiscale, - procesul verbal de afisare nr. 1295/18.05.2020 si precesul 
verbal de dezafisare nr. __/18.06.2020.

          Văzând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre înaintate de primarul 
comunei Beba Veche am constatat:
A.	Din punct de vedere al oportunităţii:
Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor 
fiscale, maximizarea încasărilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local.
B.	Sfera de aplicare
Prevederile prezentei hotariri se aplică pentru
1.	debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică - 
care la data de 31 decembrie 2019 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante 
administrate de organul fiscal local sub un milion lei.
2.	Pot beneficia de prevederile prezentului capitol şi debitorii - persoane fizice sau entităţi 
fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile 
administrativteritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice - care au obligaţii 
bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2019 de un milion lei sau mai mari.
C.	Din punct de vedere al legalităţii:
-ART. 17 din O.G. 69/2020 privind instituirea unor facilitati fiscale Anularea accesoriilor 
in cazul obligatilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale
(1) In cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate 
bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplica de catre unitatile administrativ-
teritoriale, optional, cu conditia ca aplicarea acestor prevederi sa fie stabilita prin 
hotarare a consiliului local.
   (2) Prin hotararea prevazuta la alin. (1) consiliul local aproba si procedura de acordare 
a anularii accesoriilor.
- OUG 57/219 Codul administrativ art. 129 alin. 1, art 129 alin 4 lit. c

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 
aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 03 2020 inclusiv 
datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza Comunei Beba Veche 
am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1637/16.06.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 1643/17.06.2020
	
Constatand ca:

Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          Având în vedere:
-	proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de 
anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 
31.120198 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ-teritorială a Comunei Beba Veche - proiect iniţiat de primarul comunei 
Beba Veche
-	prevederile ar. t172 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/202 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 
mri fiscale,
- procesul verbal de afisare nr. 1295/18.05.2020 si precesul verbal de dezafisare nr. 
__/18.06.2020.



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. c) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1637/16.06.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 1643/17.06.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare 
a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 
31 03 2020 inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe 

raza Comunei Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32/16.06.2020

          Având în vedere:
-	proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de 
anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 
31.120198 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ-teritorială a Comunei Beba Veche - proiect iniţiat de primarul comunei 
Beba Veche
-	prevederile ar. t172 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/202 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 
mri fiscale,
- procesul verbal de afisare nr. 1295/18.05.2020 si precesul verbal de dezafisare nr. 
__/18.06.2020.

Articolul 1 - Se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente 
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2019 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrative-teritorială a Comunei 
Beba Veche.

Articolul 2 - Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1 se constituie în 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării 
prezentei până la data de 15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub 
sancţiunea decăderii, în acest caz termenul de soluţionare de către organul fiscal a 
cererilor depuse fiind 31.12.2020).

Articolul 3 - Primarul comunei Beba Veche, prin compartimentul financiar contabil, 
resurse umane al Primăriei comunei Beba Veche va lua măsurile legale de organizare 
şi executare a procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.



Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Beba Veche
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



 

Anexa la HCL Beba Veche nr. 32/2020 
 
 

PROCEDURA 
de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a 

Comunei Beba Veche 

Art. 1. Dispoziţii generale 

(1) Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără 
personalitate juridică - care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante 
administrate de organul fiscal local. 

(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ teritorială a comunei Beba Veche şi va fi 
adoptată prin Hotărâre a Consiliului Local conform prevederilor art. 17 alin (2) din O UG .  nr. 69/2020. 

(3) Prezenta procedură nu se aplică pentru majorările de întârziere achitate anterior intrarii în vigoare 
a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Sfera de aplicabilitate 

(1) Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără 
personalitate juridică - care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante la 
bugetul local şi cele care sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare 
principale şi accesorii cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2020 şi 30 noiembrie 2020. 

(2) Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se întelege: 
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 martie 2020 

inclusiv; 
b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data 

de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 
alin (1) din Codul de procedură fiscală. 

c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa, în 
vederea recuperării la data de 31 martie 2020, inclusiv. 

(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 martie 2020, inclusiv : 
a) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, 

la data de 31 martie 2020, inclusiv; 
b) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data 

de 31 martie 2020, inclusiv. 
(4) Sunt considerate restante la 31 martie 2020, inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această data, se 
află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 
2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării 
actului administrative fiscale. Pentru obligaţiile prevăzute la alin (3) lit. a), debitorii pot renunţa la efectele 
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, debitorii 
trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrative fiscal până la data de 15 
decembrie 2020 inclusiv. 

Art. 3. Obiectivul şi scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale, revitalizarea şi 
evitarea deschiderii procedurii insolvenţei, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la 
bugetul local, precum şi respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod 
nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât în cazul persoanelor 
juridice angajate sau nu în activităţi comerciale, cât şi al persoanelor fizice şi a celor asimilate acestora. 



 

Art. 4. Durata şi condiţiile aplicării procedurii 

(1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin H.C.L. până la data de 15 decembrie 2020 
inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către organul 
fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31 decembrie 2020. 

Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data 
de 31 martie 2020, dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiţii: 

   a) toate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de 
organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 
   b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligatiile 
bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre 
data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 
   c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, 
pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, 
de catre organul fiscal central; 
   d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a 
conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea 
decaderii.Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de 
debitori prin declaraţie rectificativă prin care corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţă 
anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
 

Art. 5. Beneficiari şi bugetul estimate 

a) (1) Numarul estimat de beneficiari este de cca. 200 persoane fizice si juridice platitoare de impozite 
si taxe locale. 

b) (2) Valoarea total estimate a facilităţilor (accesorii susceptibile de anulare) care poate fi acordată în 
cadrul prezentei proceduri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de cca. 10 mii lei, majorari aferente 
impozitelor si taxelor locale. 

Art. 6. Condiţii de eligibilitate şi implemetarea procedurii 

(1) Anularea accesoriilor ce va fi acordată prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de O.G. nr. 
69/2020, privind instituirea unor facilităţi fiscale. 17 Anularea accesoriilor in cazul obligatilor bugetare 
restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale. 

(2) Pot beneficia de anularea din prezenta procedură persoanele fizice şi juridice care achită integral 
obligaţiile bugetare principale restante la data de 30 noiembrie 2020 şi existente în sold la data plăţii. 

(3) Dacă persoana fizică sau juridică are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local al comunei Beba 
Veche şi face plata integral numai pentru un anumit tip de obligaţie bugetară, prezenta procedură de anulare, 
se aplică numai pentru accesoriile aferente respectivului tip de obligaţie bugetară. 

(4) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute de prezenta procedură persoanele juridice aflate în stare de 
insolvenţă, lichidare, dizolvare, faliment, reorganizare sau cele administrate de un lichidator judiciar. 

(5) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit 
prezentei proceduri, pot depune o cerere formular tipizat (pus la dispoziţie de către compartimentul financiar 
contabil, resurse umane) adresată organului fiscal local cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie 2020, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

(6) După primirea cererii prevăzute la alin. 5), organul fiscal local verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit 
obligaţiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni 
necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea 
facilităţilor fiscale. După verificările menţionate anterior organul fiscal comunică contribuabilului cuantumul 
obligaţiilor de plată exigibile, aflate în sold la data depunerii notificării. 

(7) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la 
obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii sau a celor care pot fi anulate. 



 

(8) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 
2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe(OUG 6/2019), de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot 
efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate. 

(9) Prevederile alin (8) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a O.U.G. 
nr. 69/2020 şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv. 

(10) Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunile 
decăderii, se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării prin decizie de anulare a accesoriilor 
sau după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor. În termen de 5 zile de la data 
înregistrării compartimentul finciar contabil, resurse umane, prin funcţionarii abilitaţi/respondenţi taxe şi 
impozite locale, va analiza notificarea şi va întocmi un referat care va fi depus spre aprobare primarului 
comunei Beba Veche, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza 
referatului de acordare/neacordare, se va emite de către compartimentul finciar contabil, resurse umane (taxe 
şi impozite) decizia privind acordarea/neacordarea facilităţilor. 

(11) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri, dacă sunt îndeplinite 
toate condiţiile pentru acordarea anulării. 

(12) Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza referatului aprobat de către primarul 
comunei Beba Veche şi a deciziei de calcul a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare datorate bugetului 
local al comunei Beba Veche pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură, după 
care vor fi scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţat contribuabilul care a depus cererea; 

(13) Compartimentul financiar contabil, resurse umane (taxe şi impozite locale) cu atribuţii în 
administrarea creanţelor bugetare locale verifică îndeplinirea condiţiei privind achitarea integral a obligaţiilor 
bugetare, precum şi respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri. 
Art. 7 Transparenta si monitorizarea procedurii 

Prezenta Procedura va fi publicata integral pe site-ul Primăriei comunei Beba Veche şi afişată la 
avizier. 

Formularele anexă: 
1. Cerere de anulare a accesoriilor, 
2. Adresa de comunicare a obligaţiilor de plată care intră sub incidenţa facilităţii, 
3. Decizia de anulare a accesoriilor 
4. Decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, fac parte integrantă din prezenta 

procedură 
  



 

JUDEŢUL TIMIȘ  
PRIMĂRIA COMUNEI BEBA VECHE 

 
Către,........................................ 

 
 
Având în vedere notificarea/cererea dumneavoastră nr .............................. , înregistrată la Primăria 

comunei Beba Veche cu nr ................................ , art. 17 din O.U.G nr. 69/2020 privind instituirea unor 
facilităţi fiscale şi H.C.L. nr ............ /2020, vă comunicăm că figuraţi în evidenţele fiscale, la data de
 ......................................................... cu: 
1. Obligaţii de plată, conform notei de plată anexată; 
2. Următoarele obligaţii de plată la 31.03.2020, inclusiv, care intră sub incidenţa facilităţii, astfel: 

 

Precizăm urmatoarele: 
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul 
fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2020 
inclusiv; 
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii 
administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2020 şi 15 
decembrie 2020 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu 
s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal 
central; 

În acest caz, pentru efectuarea plăţii vă veţi adresa inspectorului care va întocmi nota de plată cu 
actualizarea majorărilor de întârziere. 
Vă mulţumim pentru colaborare. 

PRIMAR,      CONTABIL, 
  

    
 

Tipul creanţei Debit la 31.03.2020 până la data Majorări aferente calculate 

 

   

   

   

 
TOTAL 

 



 

DECIZIE de anulare accesorii 

Contribuabilul/împuternicit ............................................................................................. , 
CNP .......................................................... , B.I./C.I./A.I. serie ... nr ............................ , judeţ 
 ................................................ loc ..................................................... , cod postal ......................... , 
sector ...., str....... , nr ....... , bloc ......... , scara ..., etaj ..., ap , tel ................................., fax 
 ............................. , adresa de e-mail  ..........................................  
Contribuabilul .................................................................................................... , Codul de identificare 
fiscală .............................. , judeţ .................. , loc ............................. , cod postal ......................... , sector 
...., str ....................................................................... ,nr ...... , bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. 
 ................................  , fax  ............................  , adresa de email ................................................... , 
înregistrat la registrul comerţului .......................... , la nr ..............................,cont IBAN 
 ........................................................... , deschis la ...............................................................  

În temeiul art. 17 din O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. 
 ........................... , având în vedere cererea nr. ......in data de..............., inregistrată la organul fiscal precum 
şi adresa de comunicare a organului fiscal nr ..........din data de................, luând în considerare că sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a 
H.C.L. nr ................... / .......... , se anulează următoarele creante 

 

împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, in conditiile Titlului VIII din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare, în termen de 30 
de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent 
al deciziei. 

PRIMAR,  CONTABIL,  

*) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, după caz) etc 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL TIMIȘ  

PRIMĂRIA COMUNEI BEBA VECHE 

Tipul creanţei Suma - lei Data anulării 
   

   

   

   

   

Total 
  



 

DECIZIE de respingere a anularii accesoriilor 

Contribuabilul/împuternicit ............................................................................................. , 
CNP .......................................................... , B.I./C.I./A.I. serie ... nr .............................. , judeţ 
 ................................................ loc ..................................................... , cod postal ......................... , 
sector ...., str....... , nr ....... , bloc ......... , scara ..., etaj ..., ap , tel ................................. , fax 
 ............................. , adresa de e-mail  ..........................................  
Contribuabilul .................................................................................................... , Codul de identificare 
fiscală .............................. , judeţ .................. , loc ............................. , cod postal ......................... , sector 
...., str ....................................................................... ,nr ...... , bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. 
 ................................  , fax  ............................  , adresa de email ................................................... , 
înregistrat la registrul comerţului .......................... , la nr ..............................,cont IBAN 
 ........................................................... , deschis la ...............................................................  

În temeiul art. 17 din O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L. nr. 
 ..................................... , având în vedere cererea nr. ......in data de..............., inregistrată la organul fiscal 
precum şi adresa de comunicare a organului fiscal nr ..........din data de................,, luand in considerare ca 
nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de O.U.G. nr. 69/2020 privind ainstituirea unor facilitati fiscale si a 
H.C.L.nr ....................... /, se respinge cererea de anulare a 
majorarilor de intarziere.  

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anulare a majorarilor de intarziere 

Temeiul de drept 

Mentiuni privind audierea contribuabilului 

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului VIII din Legea 207/2015 
privind Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 
de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent 
al deciziei. 

PRIMAR, CONTABIL,  

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL TIMIȘ  

PRIMĂRIA COMUNEI BEBA VECHE 



 

 
 
Contribuabilul/împuternicit ....................................................................................... , CNP 
 .......................................... , B.I./C.I./A.I. serie ... nr ........................... , judeţ ................... , loc. 
 .......................... ,cod postal .................. , sector ...., str ................................................ , nr ......., bloc 
...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel ............................ , fax ......................... , adresa de e-mail 

Contribuabilul ................................................................. , Codul de identificare 
fiscala ......................... , judeţ .................... , loc ................................. , cod postal .............. , sector ...., 
str ......................................... , nr ...... , bloc ...., scara ...,etaj ..., ap ...., tel .............................................  
,fax .............................. , adresa de e-mail ....................................................... , înregistrat la registrul 
comerţului .......................................... , la nr .............................. , cont IBAN 
 ........................................................... ,deschis la .............................  

CERERE 
de anulare a accesoriilor conform O.U.G. nr. 69/2020 

În conformitate cu OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi H.C.L. nr ............ / 
 ....... pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 69/2020, în vederea anulării unor obligaţii fiscale 
accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, solicit acordarea facilităţii prevăzute la art. 23 din aceeasi ordonanţă. 

Nume şi Prenume  
(semnătura) 

 



Judetul Timis 
UAT Comuna Beba Veche 
Nr.1295 din 19.05.2020 

 PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat cu ocazia afişării următoarelor documente de interes public: 

 
Proiectul de  hotărâre privind accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 
principale restante la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a 
Comunei Beba Veche 
 

Insotit de documentatia aferenta 

 

 

 Secretar general al comunei Beba Veche 
 Sorin Giuroescu 
 
 

 

 PROCES VERBAL 

       Încheiat astazi 19.05.2020 cu ocazia dezafişării  
 documentelor de interes public denumite mai sus, și  
 constatăm că în perioada 19.05.2020-18.06.2020 la  
 sediul primariei nu au fost depuse propuneri sau  
 sugestii ale persoanelor interesate privind privind actele 
  afisate. 



ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA BEBA VECHE 

 PROCES VERBAL 

          Incheiat astazi 22.06.2020 ora 12,30 la sedinta ordinara a Consiliului local al  
comunei Beba Veche, judetul Timis, organizata in sala de sedinte a Primariei. 
         Convocarea a fost facuta in scris in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu  
nr.23/2020 iar Ordinea de zi si intreaga documentatie de sedinta a fost disponibila in  
format letric la secretariatul Primariei,  in format electronic pe internet la adresa  
http://bebaveche.myds.me/wordpress/, si  pe emailul consilierilor care au avut  
posibilitatea conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ de a formula si depune in  
scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua sedintei. 
         Participa dl. primar Ioan Bohancanu 
         Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt prezenti un numar de 8  
consilieri fiind intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea  
sedintei. 
         Sunt prezenti la sedinta urmatorii consilieri: Bali Gabriela; Bican Aurelian; 
Ciobanu Liviu; Cosa Dorina; Farca Lidia; Folescu Mircea – Nicolae; Horvath Stefan; Tifan   
Miklos;  
Absenteaza: Ardelean Gheorghe (motivat); Toth Ede (motivat); Bruder Timea- Terezia  
(motivat); . 
Dosarul sedintei precedente, impreuna cu procesul verbal de sedinta este disponibil  
pentru consultare online si la avizierul primariei. Se supune aprobarii continutului  
proiectului de proces verbal si se constata ca nu nunt obiectii. 
         Datorita faptului ca mandatul de consilier al doamnei consilier Bruder Timea 
Terezia a incetat, se solicita propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta. 
dl. consilier Aurelian Bican propune pe doamna Farca Lidia.   
Nu mai sunt alte propuneri. 
doamna consilier FARCA LIDIA preia conducerea sedintei si prezinta  
 
proiectul  O R D I N I I   D E  Z I: 

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat de  
 Primar, Ioan Bohancanu 

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima  
 inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 141 (nr vechi 349) in sistemul integrat  
 de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu 

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima  
 inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 50 (nr vechi 44) in sistemul integrat de  
 Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu 

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima  
 inscriere a imobilului situat in Cherestur teren de sport in sistemul integrat de  
 Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu 

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima  
 inscriere a imobilului Drum de exploatare in sistemul integrat de Cadastru si Carte  
 Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu 

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in  
 UAT Comuna Beba Veche pentru anul 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 



7 Adoptarea proiectului de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea 
  procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante 
  la data de 31 03 2020 inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabi 

          Presedintele de sedinta, FARCA LIDIA supune la vot ordinea de zi si dupa  
efectuarea numararii voturilor se aproba in unanimitate de voturi (8). 
           Se trece la analizarea punctului nr. 1 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat de Primar, Ioan  
Bohancanu. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 2 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a  
imobilului situat in Beba Veche nr 141 (nr vechi 349) in sistemul integrat de Cadastru si  
Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
dl. consilier Folescu Mircea intreaba daca modalitatea de inscriere prezentata in proiect se 
aplica si persoanelor fizice, respective necesitatea aprobarii prin hotarare a documentatiei. 
Se arata ca procedura este noua, si se aplica persoanelor juridice, prin organelle de 
conducere. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 3 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a  
imobilului situat in Beba Veche nr 50 (nr vechi 44) in sistemul integrat de Cadastru si  
Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 4 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a  
imobilului situat in Cherestur teren de sport in sistemul integrat de Cadastru si Carte  
Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți. 



           Se trece la analizarea punctului nr. 5 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a  
imobilului Drum de exploatare in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de 
 Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 6 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna  
Beba Veche pentru anul 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 7 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de  
anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 03  
2020 inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabi. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
dl. consilier Folescu Mircea arata ca ar trebui popularizat catre cetateni in limbaj simplu pe 
care s ail inteleaga sis a beneficieze de masurile de “amnistie” fiscala (facilitatile liscale 
acordate) 
doamna presedinte de sedinta Farca Lidia arata ca se vor publica in ziarul local si se va 
anunta populatia. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți. 
 
Fiind dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, președinte de ședință FARCA LIDIA 
 multumeste consilierilor prezenti si invitatilor, dupa care declara inchise lucrarile  
sedintei. 
 
Consilieri prezenti: 

 BALI GABRIELA 

 BICAN AURELIAN 

 CIOBANU LIVIU 

 COSA DORINA 

 FARCA LIDIA 



 FOLESCU MIRCEA – NICOLAE 

 HORVATH STEFAN 

 TIFAN  MIKLOS 

 Președinte de ședință 
 FARCA LIDIA 

 Sorin Giuroescu 
 Secretar General al comunei Beba Veche 



 Dosarul sedintei  a fost numerotat, snuruit si semnat, contine ____ file,  
 numerotate de la  1  la ____ 

 Președinte de ședință 
 Consilier FARCA LIDIA,  
  
  
 Sorin Giuroescu, 
 Secretar General al comunei Beba Veche 


