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REGULAMENT 

PRIVIND STABILIREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU CARE  

SE VOR PERCEPE TAXE SPECIALE 

 

 

Art.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile 

care trebuie îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxelor speciale. 

Art.2 Ca umare a perfecţionării legislaţiei fiscale, cât şi în concordanţă cu programele de 

creştere a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a 

serviciilor publice, în vederea creşterii veniturilor proprii, prin prezentul Regulament se stabilesc 

domeniile de activitate în care se pot constitui servicii publice în interesul persoanelor fizice şi 

juridice. 

Art.3 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care Consiliul Local 

al comunei Ostrov hotărăşte administrarea şi gestionarea serviciilor publice locale create în 

interesul persoanelor fizice şi juridice. 

Art.4 Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general 

şi au următoarele particularităţi:  

a) au caracter economico-social;  

b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;  

c) au caracter tehnico-edilitar;  

d) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;  

e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;  

f) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;  

g) aria de acoperire are dimensiuni locale; 

h) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale;  

i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă;  

j) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie în 

baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;  

k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului “beneficiarul plăteşte”; 

l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţie se face prin preţuri şi tarife 

reglementate sau taxe speciale. 

Art.5 În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cu prevederile art.484 şi art.485 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Local al Comunei Ostrov hotărăşte ca pentru activităţile şi serviciile înscrise la art.8 din prezentul 

Regulament să se instituie TAXE SPECIALE, al căror cuantum este prevăzut în Anexa nr.9  

Art.6 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 

utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiinţarea serviciilor publice 

locale şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi functionare ale acestor servicii. 

Art.7 Taxele speciale sunt aduse la cunoştinţa publică cu 30 zile înainte de supunerea 

spre analiză, avizare şi adoptare de către Primăria comunei Ostrov, prin publicarea unui anunţ 

referitor la aceasta acţiune la sediul propriu al fiecărui serviciu public local - într-un spaţiu 

accesibil publicului. Anunţul cuprinde proiectul de act normativ, o notă de fundamentare, o 

expunere de motive, termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în 

scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

propus. În cazul în care există persoane care vor să depună observaţii, propuneri sau sugestii, 

după caz, cu privire la conţinutul proiectului de hotărâre, acestea o pot face în termen de 10 zile 

de la aducerea la cunoştinţa publică la sediul Primăriei comunei Ostrov. 

 

 

Art.8 Activităţile pentru care se instituie taxe speciale sunt: 

(1) Pentru activitatea de canalizare 

 Serviciul de canalizare se realizează pentru satisfacerea următoarelor necesităţi: 

• colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare,  

• epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate,  

• colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor 

meteorice şi asigurarea funcţionalităţii acestora,  
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• supravegherea evacuării apelor uzate industriale în sistemul de canalizare,  

• evacuarea şi tratarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile 

prevăzute mai sus, precum şi depozitarea lor. 

 

Sumele încasate din această taxă constituie venituri cu destinaţie specială şi sunt 

fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor cu conectarea la reţeaua de canalizare şi 

întreţinerea sistemului de canalizare de pe raza comunei Ostrov. 

Taxa pentru canalizare se plăteşte lunar,  

 

(2) Pentru asigurarea iluminatului public 

Sumele încasate din această taxă constituie venituri cu destinaţie specială şi sunt 

fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor cu întreţinerea reţelei de iluminat public, 

care asigură: 

 ridicarea gradului de civilizaţie, confortului şi calităţii vieţii; 

 creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă; 

 asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale; 

 punerea în valoare, printr-un iluminat arhitectural şi ornamental adecvat a zestrei 

arhitectonice şi peisagistice; 

 realizarea unei infrastructuri edilitare moderne; 

 funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a 

infrastructurii aferente serviciului de iluminat public. 

 

 
(3) Pentru activitatea de salubritate 
 

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

localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 

contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife (în cazul în care prestarea serviciului de 

salubrizare se face pe baza unui contract) sau prin taxe speciale. 

 Conform art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, taxa specială de salubrizare se încasează într-un cont distinct, deschis în 

afara bugetului local, iar contul de execuţie al acesteia se aprobă de Consiliul Local. 

 Sumele obţinute se virează în contului prestatorului de servicii de salubrizare pentru 

efectuarea serviciilor de salubrizare pe întreg teritoriul comunei Ostrov. 

 

 Taxa specială de salubritate se plăteşte de către: 

- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Ostrov; 

- persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfăşoară activităţi 

economice pe raza comunei Ostrov. 

  

 Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative (cabinete medicale, birouri 

notariale etc), precum şi asociaţiile familiale, datorează taxa de salubrizare în cuantumul stabilit 

pentru persoanele fizice doar în cazul încare activitatea acestora se desfăşoară în altă locaţie 

(care este în proprietatea acestora) decât domiciliul, cu respectarea prevederilor de la alin.2. 

 Persoanele juridice menţionate mai sus sunt obligate la plata taxei, conform declaraţiilor 

depuse. 

 Persoanele juridice care au deschise mai multe puncte de lucru sau desfăşoară activităţi 

economice în mai multe locaţii pe teritoriul comunei, au obligaţia depunerii declaraţiei de 

impunere, specificând, pentru fiecare punct de lucru sau locaţie în care îşi desfăşoară activitatea, 

informaţiile necesare calculării taxei speciale de salubrizare, conform anexei nr.3 la prezenta 

hotărâre. 

 

 Persoanele fizice menţionate mai sus sunt obligate la plata taxei de salubrizare în funcţie 

de numărul de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită 

adresă. 

       În vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii 

declaraţiei pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform modelului de mai jos, în termen de 30 
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de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care 

locuiesc la acea adresă. În declaraţie se vor menţiona toate persoanele care locuiesc la acea 

adresă (membrii familiei, rude, chiriaşi etc). Declararea se va face pe propria raspundere sub 

sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice: 
 

 În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubritate de către persoanele fizice, 

obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, pe baza informaţiilor 

din dosarul fiscal, din Registrul agricol etc. 

 În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele juridice, 

obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, în urma controlului 

efectuat de reprezentanţii primăriei la sediul/punctul de lucru sau locaţia în care acestea îşi 

desfăşoară activitatea. 

 În urma stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice şi juridice se 

vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare. 

 

 Taxa specială de salubrizare se plăteşte lunar la casieria primăriei Ostrov,  

  Constituie contravenţii următoarele fapte:  

a) depunerea peste termen a declaraţiilor; 

b) nedepunerea declaraţiilor, precum şi a declaraţiilor pe proprie răspundere; 

c) refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării  şi stabilirii reale a 

situaţiei fiscale a contribuabililor. 

 

  Pentru persoanele fizice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă 

de la 60 lei la 240  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.  

  Pentru persoanele juridice, contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 240 lei la 960  lei, iar cele de la lit. b)-c) cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.  

 
(4) Pentru activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor 

Taxa pentru pază constituie venit cu destinaţie specială şi este fundamentată de 

necesitatea acoperirii cheltuielilor pentru serviciile de pază, precum şi procurarea de 

echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei 

executări a serviciului de pază. 

Obligaţia plăţii acestei taxe revine tuturor locuitorilor comunei Ostrov. Această taxă nu se 

datorează de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local. 

Această taxă se plăteşte anual  

(5) Pentru efectuarea unor activităţi de către Compartimentul Registru Agricol: 

a) Înregistrarea/rezilierea contractelor de arendă  

b) Remăsurarea terenurilor pentru deţinătorii titlurilor de proprietate care au fost puşi în 

posesie  

 

    Aceste taxe sunt fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor cu efectuarea 

măsurătorilor pe teren, preluarea în evidenţă, prelucrarea datelor şi furnizarea informaţiilor 

cu privire la suprafeţele de teren de pe raza comunei. 

 
 Actele necesare pentru remăsurarea suprafeţelor de teren extravilan şi/sau intravilan 

sunt: 

 cerere  

 acte de proprietate  

 schiţa terenului  

 dovada plăţii taxei (copie chitanţă) 

 

(6) Pentru alte activităţi desfăşurate de către compartimentele din cadrul primăriei 

 

a) Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului “Cerere pentru deschiderea procedurii 

succesorale” (Anexa 23 şi Anexa 24) -  sumele încasate din această taxă constituie 

venituri cu destinaţie specială, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare 

a activităţilor de stare civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu 
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regim special (registre de naştere, căsătorie şi decese), cerneală specială, tipizate, 

rechizite, tehnică de calcul, echipamente birotică  şi consumabile. 

   

 Actele necesare la dezbaterea succesiunii in cadrul procedurii notariale  sunt: 

 Cererea - Procedura succesorală se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane 

interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii în raza 

careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu. Cererea va cuprinde: data decesului si ultimul 

domiciliu al defunctului; numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile 

succesorale si eventualele datorii ale defunctului. Daca cererea se introduce de secretarul 

consiliului local, se va mentiona si valoarea de impozitare a bunurilor ce compun masa 

succesorala. 

 Actele de stare civilă - (certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al 

succesorilor, si, dupa caz, certificatul de casatorie). 

 Actele de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale defunctului si adeverinta 

(certificat) de rol, fiscal sau agricol eliberata de Primarie (administratia financiara) 

referitoare la bunurile imobile ale defunctului. 

 Martor(i), în completarea probelor privind existenta mostenitorilor si a bunurilor 

succesorale. 

 Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de 

reprezentare în forma autentica. 

 Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi 

prin dispozitia primarului un curator special (în lipsa unui tutore neinteresat în succesiune)  

 

Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte: 

 nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege; 

 omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă 

a persoanelor sau declararea lor în mod inexact; 

 pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă; 

 neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autorităţile străine, 

ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare 

civilă în termenul prevăzut în art.43 alin.(2) din Legea nr. 119/1996. 

Contravenţiile prevăzute la pct.a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar 

cele de la pct.b), c) si d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei, conform Legii nr. 119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă şi O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 

 

b)  Eliberarea certificatelor fiscale - se instituie pentru: 

• constituirea de venituri la bugetulul local în scopul achiziţionării de rechizite, tehnică de 

calcul, echipamente birotică şi consumabile necesare funcţionării compartimentului; 

• stimularea colectării creanţelor bugetului local constituite din impozitele şi taxele locale 

datorate de contribuabili; 

• recuperarea cheltuielilor ocazionate pentru eliberarea, la solicitare, a certificatelor fiscale; 

• recuperarea cheltuielilor ocazionate pentru eliberarea de urgenţă, la solicitare, a 

certificatelor fiscale. 

 

c) Eliberarea copiilor, duplicatelor şi a extraselor de pe documentele aflate în arhiva 

administraţiei publice locale şi multiplicarea unor documente (xerox) - instituite pentru 

acoperirea cheltuielilor privind: 

• întreţinerea Arhivei Primăriei Comunei Ostrov; 

• menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic; 

• materiale consumabile; 

• energia electrică. 

   

  Art.9 SUNT SCUTITE de la plata taxelor speciale aprobate pentru activităţile prevăzute 

la art.8 alin.(4) următoarele persoane: 

a) veteranii de război; 

b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
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la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 

6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 

după cum urmează:  

1.   a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;  

2.   a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;  

3.   a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;  

4.   a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;  

5.   a fost supravieţuitoare a trenului morţii;  

6.   este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior 

nu s-a recăsătorit;  

d) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:  

   1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 

rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 

preventivă pentru infracţiuni politice;  

   2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 

sau pentru cercetări de către organele de represiune;  

   3. a fost internată în spitale de psihiatrie;  

   4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;  

   5. a fost strămutată într-o altă localitate;  

e) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, 

internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, 

dacă ulterior nu s-a recăsătorit;  

f) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 

întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 

recăsătorit;  

g) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive 

de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de 

psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 

dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;  

h) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;  

i) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 

august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 

captivitate după încheierea armistiţiului.  

j) persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din 

rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin 

forţă a regimului comunist, conform O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calităţii de 

luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite 

din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 

măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de 

împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

  Art.10 (1) Responsabilitatea încasării taxelor prevăzute la art.8 revine Compartimentului 

Impozite şi Taxe din cadrul  Primăriei Comunei Ostrov. 

  (2) În cazul în care termenul de plată al taxelor speciale menţionate mai sus expiră într-o 

zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat 

următoare. 

 Art.11 (1) Pentru neplata obligaţiilor fiscale la termenele scadente, se vor calcula 

MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE în cuantum de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale 

neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua 

imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

 (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor 

sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 

imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 

stingerii acesteia inclusiv.  

 (3) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea 
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unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări 

de întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 

următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.  

 (4) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse 

prin executare silită, majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-

verbal de distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, majorările de întârziere se calculează 

până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, 

majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător. 

 (5) Nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere pentru creanţele fiscale 

născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei după data deschiderii 

procedurii insolvenţei.  

  (6) Constatarea şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se va face de către 

Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Ostrov. 

 (7) Contravenţiilor prevăzute li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 


