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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679         
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.   
 

 Privind:   aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul  Vâlcea pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-
2025. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară din data de 27.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri 
din totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6214/19.12.2022, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
6215/19.12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
6216/19.12.2022 privind necesitatea rectificării bugetului local având în vedere 
adresa ANAF nr. VLG_STZ-22072/20.12.2022 privind sume echilibrare buget 
local, HG 1508/2022; prin HCL nr. 9/07.02.2022 s-a aprobat bugetul local pe 
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025;  
 Văzând avizele înregistrate la nr. ______/27.12.2022 al comisiilor de  
specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre;  
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe 
anul 2022, art. 2 pct. 47, art. 14,  art. 19 alin. 2), art. 20 alin. (1) lit. c), h)-i), 
art. 25, art. 44 alin. (40), art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, OAP nr. 3818/2019 privind 
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a 
anexelor de fundamentare a acestuia, O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a 
cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si 
completare a unor acte normative, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – 
Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din 
Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 
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 În temeiul art. 87 alin. (5), art. 88, art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. 
(1), art. 134 alin. (3) lit. b), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 196 
alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 
 

H O T Ă R Â R E  
 

 
 Art.  1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea pentru anul 2022 și estimările pe anii  2023-2025, cu o valoare totală de 
114.76 mii lei la partea de venituri și 114.76 mii lei la partea de cheltuieli, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite prin compartimentele de specialitate. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile 
pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 
secretarului general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 19.12.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
 



                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE  

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                        CONSILIUL LOCAL                     

 
Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea  

la venituri și cheltuieli pe anul 2022 si estimările pe 2023-2025 
 
 

 Sursa A 

 

 

DENUMIRE  INDICATORI Clasificatie 

economica 

ANUL 2022 

TOTAL VENITURI din care ;  +114.76 

1. Sume repartizate din Fondul la dispozitia 
Comnsiliului Judetean 

04.02.05 +6.76 

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
11.02.06 +102.00 

3. Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru 
consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri 

42.34 +5.00 

4. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 +1.00 

TOTAL  CHELTUIELI  DIN  CARE ;  +114.76 

CAPITOL invatamant  65.50 +3.00 

1. Reparatii curente 20.02.00 +3.00 

CAPITOLUL Drumuri si poduri 84.02.03.01 +111.76 

2. Reparatii curente 20.02.00 +111.76 

 

 

Roşiile, 19.12.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr.     /    27.12.2022  
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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

Privitor la: aprobarea proiectului reţelei şcolare de pe raza 

comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pentru anul şcolar 
2023-2024. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de ___.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că doamna Roșianu Natalia a fost aleasă preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 14.09.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului și raportul 
compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 5951/28.11.2022, referatul 
secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. ____/___.___.2022 cu privire 
la aprobarea proiectului de reţea şcolară de pe raza comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea pentru anul şcolar 2023-2024, ținându-se seama de adresa nr. 
6277/18.11.2022 înregistrată la primăria Comunei Roșiile sub nr. 
5845/18.11.2022 prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a solicitat 
comunicarea proiectului privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza comunei 
pentru anul școlar 2023-2024, în vederea emiterii avizului conform și 
fundamentării planului de școlarizare, adresa Școlii Gimnaziale Roșiile nr. 
428/25.11.2022 privind propunerea de rețea școlară, avându-se în vedere că prin 
adresa Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea nr. ________/__.12.2022 s-a 
avizat rețeaua școlară propusă și dezbătură în cadrul ședinței consiliului local din 
28.11.2022, cu încadrarea cheltuielilor unității de învățământ de stat in fondurile 
alocate pentru finanțarea de baza și în numărul de posturi didactice, didactice 
auxiliare și nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul școlar; raportul 
argumentativ privind structura rețelei școlare propuse să funcționeze în anul 
școlar următor înregistrat la nr. 5961/28.11.2022;   
 Văzând avizele înregistrate la nr. ......... al comisiilor de  specialitate din 
cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 26, art. 27 alin. 1, art. 28, Anexa nr. 1 
din OAP nr. 6217/2022, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidenta 
efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați in unitățile de 
învățământ particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizării 
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rețelei unităților de învățământ, particular, precum si emiterea avizului conform în 
vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 
școlar 2023-2024, art. 19 alin (4), art. 23, 47, 61, 63 din  Legea nr. 1/2011 a 
Educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129, alin. (4) lit. d), alin. 7 lit. a), coroborat cu art. 155 alin. 
(4) lit a), art. 133 alin. (1), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 140,  
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

 

 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art. 1. Se aprobă reţeaua școlară de pe raza comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea pentru anul şcolar 2023-2024, după cum urmează: 

1. 
Școala Gimnazială, comuna Roșiile  Unitate cu 

personalitate juridică 
2. Grădinița cu program normal, comuna Roșiile structură 

3. 
Grădinița cu program normal, sat Romanești, 
comuna Roșiile 

structură 

4. 
Grădinița cu program normal, sat Zgubea, 
comuna Roșiile  

structură 

 Art. 2. Rețeaua Școlară a unităților de învățământ de pe raza comunei 
Roșiile, județul Vâlcea pentru anul școlar 2023-2024 este aprobată în baza 
avizului conform al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, cu încadrarea 
cheltuielilor unității de învățământ de stat in fondurile alocate pentru finanțarea 
de baza și în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice 
aprobate acesteia de către inspectoratul școlar. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Primarului, Inspectoratului 
Şcolar al judeţului Vâlcea în vederea obținerii avizului conform şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.       
 

Roșiile, 28.11.2022 
 Inițiator proiect,  Primar,                                 Avizat pentru legalitate,               
CONSTANTIN DUMITRU                              Secretar general UAT Roșiile, 

                                                      AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679         
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.   
 

Privind: reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al Comunei Rosiile, judeţul Vâlcea    

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară din data de 27.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri 
din totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
6214/19.12.2022, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
6215/19.12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
6216/19.12.2022 privind temeinicia și necesitatea reorganizării Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Rosiile, judeţul Vâlcea;    
 Văzând avizele înregistrate la nr. ______/27.12.2022 al comisiilor de  
specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre;  
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;     
        In conformitate cu prevederile  Ordinului nr.75 din 27 iunie 2019  privind 
aprobarea criterilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea 
serviciilor  voluntare si private pentru situatii de urgenta;  art. 10, lit. „b”si art.25 
lit.a) din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă; art. 13, litera b) si d) si 
art. 14, lit. „i”, din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva 
incendiilor;  art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea 
Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, cu respectarea Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 
r1 privind transparența decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 
121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea 
Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 
            In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.d), alin.7 lit.h), art. 134 alin (3) 
lit b), art. 136,  art.139 alin.1, art. 140, art. 196, alin.1, lit.b), art. 197 – 200, art. 
240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

PROIECT 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


2 

 

  
H O T Ă R Ă R E: 

 
         Art.1 – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, de Tip V1, în subordinea Consiliului local al Comunei Rosiile, judeţul 
Vâlcea. 
         Art.2 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Rosiile, 
judeţul Vâlcea este condus de un sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, 
numit prin delegare de atributiuni. 
       Art.3 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Rosiile, 
judeţul Vâlcea este încadrat cu un număr de 14  persoane, din care 1 angajat şi 
13 voluntari, conform organigramei serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 
– Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta, cu următoarea structura: 
         Art. 3.1. – 1 (unu) Compartiment pentru prevenire, cu  un număr de 5 
specialişti pentru prevenire voluntari care au ca principală atribuţie prevenirea 
apariţiei stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă pe întreg teritoriul 
sectorului de competenţă, stabiliţi astfel: 
         Art. 3.1.1. – Un specialist pentru instituţiile publice si operatorii economici 
din subordinea Consiliului local ; 
         Art. 3.1.2. – 4 specialişti pentru 1750 de gospodarii ( un specialist la 500 
gospodării ); 

 Art. 3.2. – Echipe specializate, formate din: 
         Art. 3.2.1. – 1 (una) echipa specializata pentru stingere incendii, formata 
din 4 persoane( un sef echipa si trei servanti); 
          Art. 3.2.2. – 1 (una) echipa specializata in domeniul alarmare-cautare-
deblocare-salvare-evacuare, formata  din 4 persoane( un sef echipa si trei 
servanti); 
          Art.4 – Componenta nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al Comunei Rosiile, judeţul Vâlcea, dotarea echipelor 
specializate, se va face prin Dispoziţie a primarului Comunei Rosiile, judeţul 
Vâlcea, avand la baza contractele de voluntariat incheiate cu voluntarii. 
          Art. 5 – Incepand cu data prezentei, inceteaza aplicabilitatea,  Hotărârea 
Consiliului Local nr. 21 din 27.05.2008 cu privire la reorganizarea Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Rosiile, judeţul Vâlcea    
          Art.6 – Primarul Comunei Rosiile, judeţul Vâlcea va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri. 
          Art.7  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, ISJU Vâlcea, primarului 
Comunei Rosiile pentru ducere la îndeplinire, compartimentului  Pază și Protectie 
Civila – Șefului SVSU,  şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija secretarului 
general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 

Roşiile, 19.12.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 



                       România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE                                                                                                                             Anexa nr. 1 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679                                   la HCL nr.     / 27.12.2022  
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL              

                  

         

ORGANIGRAMA 

SERVICIULUI  VOLUNTAR  PENTRU  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ 

AL COMUNEI ROSIILE 

 

 

SEF   SERVICIU VOLUNTAR 

PENTRU SITUATII DE URGENTA 

(1a) 

        

 

                                                                                                

 

Compartiment pentru prevenire    

(5v) 

 

 

 

 

 

                              

                                        
                  

                   
                   

                                               Roşiile, 19.12.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                                  Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                                Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                   AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
 

Echipa specializata pentru 

stingere incendii 

           (4v)  
 

Echipa specializata in 

domeniul alarmare-cautare-

deblocare-salvare-evacuare   

            (4v) 
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 H O T Ă R Â R E A  NR.  

Privitor la : stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor  locale 
pentru  anul 2023 la nivelul comunei Roșiile, județul 
Vâlcea, având în vederee rata inflației de 5,1% 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de _____.12.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 
11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul ________ a fost ales preşedinte de şedinţă pentru 
o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de _________; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
____/_____12.2022, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
_____/____12.2022, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
_____/_____12.2022 privitor la stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor  locale 
pentru  anul 2023 la nivelul comunei Roșiile, județul Vâlcea, având în vedere rata 
inflației de 5,1% conform Institutului Național de Statistică, ținând seama de 
necesitățile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2023 în 
scopul asigurării necesităților bugetare publice locale, bazat pe criterii economice, 
sociale, geografice, condițiile locale specifice zonei, anunțul și procesului-verbal de 
afișare nr. 5965/28.11.2022 cu referire la inițierea proiectului de hotărâre, anunțul și 
procesului-verbal de afișare nr. 6133/13.12.2022 a proiectului de hotărâre din data 
de 12.12.2022 și procesul-verbal de retragere a anunțurilor înregistrat la nr. 
_____/23.12.2022, ținându-se cont de rata inflației aprobată prin HCL nr. 37/2022; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. ______/_______ al comisiilor de  specialitate 
din cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit 
de secretarul Comunei Roşiile;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu completările ulterioare, 
privind Codul fiscal, art. 1, art. 2 alin. 1 lit. h, Titlul IX, art. 491 privind impozitele şi 
taxele locale, H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, 
art.5 alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 din L. 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile 
începând cu anul 2013, O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, L. 
50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, L. nr. 119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, pecum și ale H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea 
metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor înmaterie de stare civilă, 
art. 25 lit. d L. nr. 481/2004 r1 privind protecția civilă, H.G. nr. 955/2004 pentru 
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aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea si functionarea serviciilor publice, HCL de aprobare a zonării 
fiscale la nivelul localității Roșiile, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 7 din Legea nr. 52/2003 r1 privind 
transparența decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 
1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din 
Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil;; 
 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. (b), alin. (4) lit. c, art. 134 alin (3) lit. b), art. 
136, art. 139 alin. (3) lit. a), art. 140, art.  şi art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, 
art. 240 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art.1. (1).Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2023, conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 
(2).Nivelurile taxelor stabilite în sume fixe se instituie în conformitate cu 

prevederile Legii 227/2015 – Codul Fiscal. 
Art. 2. (1). Pentru anul fiscal 2023 impozitele și taxele locale datorate de 

contribuabili, persoane fizice și juridice care constau într-o anumită sumă în lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, se indexează cu rata inflației de 
5,1% față de impozitele și taxele locale datorate pentru anul anterior, așa cum au 
fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Roșiile.  

(2). Se aprobă indexarea limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate de 
organul fiscal. 

(3). Se stabilesc nivelurile sumelor fixe avute în vedere la calcului impozitelor 
și taxelor locale pentru anul 2023 conform tabloului la Anexa din prezenta hotărâre 
privind calculul: 

- impozitului pe mijloacelor de transport marfă cu masa total maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone; 

- impozitului pe combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri 
rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone.  

Art.3. La calcularea impozitelor obligatiile se stabilesc in functie de încadrare 
în rangul și zonele din intravilanul si extravilanul comunei care sunt stabilite astfel: 
INTRAVILAN 
 a)satul Rosiile – rangul IV – zona A 
 b)satele  Hotaroaia, Cherasti,Romanesti,Plesesti, Pasarei, Zgubea, Ratalesti, 
Balaciu, Pertesti, Lupuiesti -rangul V–zona B  
EXTRAVILAN 
 a)arabil  -zona A –Rosiile, zona B-, Hotaroaia, Cherasti ,Romanesti,Plesesti, 
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Pasarei, Zgubea, Ratalesti, Balaciu, Pertesti, Lupuiesti; 
 b) pasuni - zona A –Rosiile, zona B-, Hotaroaia, Cherasti ,Romanesti,Plesesti, 
Pasarei, Zgubea, Ratalesti, Balaciu, Pertesti, Lupuiesti; 
 c)fanete- zona A –Rosiile, zona B-, Hotaroaia, Cherasti ,Romanesti,Plesesti, 
Pasarei, Zgubea,  Ratalesti, Balaciu, Pertesti, Lupuiesti; 
 d) vii - zona A –Rosiile, zona B-, Hotaroaia, Cherasti ,Romanesti,Plesesti, 
Pasarei, Zgubea, Ratalesti, Balaciu, Pertesti, Lupuiesti 
 e)livezi - zona A –Rosiile, zona B-, Hotaroaia, Cherasti ,Romanesti,Plesesti, 
Pasarei, Zgubea, Ratalesti, Balaciu, Pertesti, Lupuiesti 

f) paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera- zona A –Rosiile, zona B-, 
Hotaroaia, Cherasti, Romanesti, Plesesti, Pasarei, Zgubea, Ratalesti, Balaciu, 
Pertesti,  Lupuiesti. 

Art. 4. Se acordă bonificația, persoanelor fizice și juridice, prevăzută conform 
art. 462 alin. 2 – clădiri, art. 467 alin. 2 – teren, art. 472 alin. 2 – mijloace trasport. 

 Art. 5 (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor 
sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate 
pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de 
scadenta 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. 

(3). Se aprobă anularea suprasolvirilor. 
Art. 6. Creantele fiscale restante – pe tipuri de creante principale si accesorii - 

aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2022, pana la limita maxima de 40 
lei, inclusiv, se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 
266, alin. 5, 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).  
 Art.7. Se aprobă anularea creantelor fiscale pentru contribuabilii disparuti sau 
decedati care nu au bunuri sau venituri  urmaribile conform art 266 alin 3.  
 Art. 8. Se propune pentru obligatiile fiscale ale debitorilor declarati in stare de 
insolvabilitate care nu au  venituri sau bunuri urmaribile, conducatorul organului de 
executare silita dispune scoaterea creantei  din evident curenta si trecerea ei intr-o 
evidenta separata pe baza procesului verbal de insolvabilitate. In cazul prevazut la 
art 265 alin 2 , daca la sfarsitul perioadei de prescriptie se constata ca debitorul nu a 
dobandit bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare silita  procedeaza  la 
anularea  obligatiilor fiscale. 
  Art. 9. Se aprobă, conform art 475 alin 3 din L. 227/2015, persoanele a caror 
activitate este inregistrata in grupele CAEN 561-Restaurante , 563 – Baruri  si alte 
activitati de servire a bauturilor , datoreaza bugetului local al comunei  in a carui 
raza administrative teritoriala  se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/ 
vizarea anuala a autorizatiei  privind desfasurarea acestor activitati, in functie de 
suprafata aferenta  activitatilor, taxa stabilindu-se la suma de 100 lei  pentru 
eliberare /vizare  anuala autorizatie. 
 Art. 10. Se aprobă reducerea impozitul cu 50% pentru autoturismele hibrid, 
conform art. 470 alin. (3) din L. 227/2015 și reducerea impozitului cu 100% pentru 
autoturismele electrice. 
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 Art.11. Începând cu anul 2023 se elimină plata pazei și iluminatului public 
pentru toate gospodăriile. 
 Art. 12. Scutirile de plata impozitelor pe cladiri, teren , mijloace de transport  
si alte taxe se fac conform  art.456,art.464,art.469, art476, art479, art482, art485 
din legea 227/2015, la cerere. 
 Art. 13. Se aproba procedura  de  insolvabilitate  pentru rolurile  ale caror 
proprietari  sunt  decedati  sau alte situatii privind imposibilitatea platii. 

Art. 14. 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 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala) ale căror creanțe fiscale sunt mai mici de 20 lei.  

Art. 15 (1). Organul fiscal are obligatia sa publice pe pagina de internet a 
comunei Roșiile lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale 
restante, precum și cuantumul acestor obligații (art. 162 din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala).  

 (2). Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor 
conform procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale.  

  (3). In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale 
datorate, organul fiscal opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat 
aceste obligatii 

Art.16. Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silita sunt 
in sarcina debitorului art. 256 din OUG nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscal.  

Art 17. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
primarul comunei Rosiile, judetul Valcea in calitate de ordonator principal de credite 
prin compartimentul financiar contabil și impozite și taxe al primariei comunei Rosiile, 
judetul Valcea. 

Art. 18. Impozitele și taxele stabilite prin prezenta hotărâre constituie venituri 
proprii ale bugetului local al comunei Roșiile pe anul 2023. 

Art. 19. Prezenta hotărâre va intra în vigoare cu data de 01.01.2023 iar 
prevederile acesteia se completează cu cele ale legii nr. 227/2015 privind codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale L. nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare. 

Art. 20. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Valcea 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, primarului localităţii Roşiile 
pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general al UAT Roșiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 12.12.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                      România, Judeţul Vâlcea 
                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL 
                        

                      

        Privind stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor  locale pentru  anul 2023 

            la nivelul comunei Roșiile, județul Vâlcea 
 

TABLOUL 

CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE , 

 ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA , 

PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2023 

 Legea 227/2015 

 

1.IMPOZITE SI TAXE LOCALE  

COTE PROCENTUALE 

pentru calcul impozite și taxe locale pentru anul 2023 

Nr. 

crt. 

Denumire impozit sau taxă Limite L. 

227/2015 

Cotă 
impozitare 

2022 2023 

1 Art. 457.din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal -  

(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aferente,aflate în 

proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare se aplica la valoarea 

impozabila a clădirii stabilită în conditiile legii 

0,08-0,2% 0,1% 0,1% 

 

 

 

 

2 Art. 458. din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

(1) Pentru cladirile nerezidentiale si cladirile-anexa aferente,aflate  în 

proprietatea persoanelor fizice 

   (2) Pentru cladirile utilizate pentru activitati din domeniul agricol, 

impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 

0,4% asupra valorii cladirii. 

   "(4) In cazul in care proprietarul cladirii nu depune raportul de 

evaluare la organul fiscal competent pana la primul termen de plata a 

impozitului, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra 

valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 

 

0,2-1,3% 

 

 

0,4% 

 

 

2% 

 

 

 

0,2% 

 

 

0,4% 

 

 

2% 

0,2% 

 

 

0,4% 

 

 

2% 

3 Art. 459. din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

 (1) În cazul cladirilor cu destinație mixta aflate în proprietatea 
persoanelor fizice impozitul se calculează prin insumarea 

-impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidentiala 

-impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidential 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Art. 460.din Legea 227/2015  privind Codul Fiscal  

- Impozitul/ taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice 

  a) in cazul unei cladiri rezidentiale,aflate în proprietatea  sau detinute 

de persoanele juridice 

   b) in cazul unei cladiri nerezidentiale aflate în proprietatea  sau 

detinute de persoanele juridice 

  c) pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea  sau detinute 

de persoanele juridice, utilizate pentru activități în domeniul agricol 
   "(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea 

impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota 

impozitului/taxei pe cladiri este de 5% 

 

 

0,08-0,2% 

 

0,2 – 1,3% 

 

0,4% 

 

5% 

 

 

 

 

 

0,2% 

 

1% 

 

0,4% 

 

5% 

 

 

0,2% 

 

1% 

 

0,4% 

 

5% 

 

Anexa nr. 1  la H.C.L. Roşiile 

nr.         /      .12.2022 
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CAPITOLUL I – IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin(1),(2). 

     

     

Tipul cladirii 

Valoarea impozabila - lei/m
2
               

0,1 % 

Nivelurile aplicabile pentru anul  

2022 

Nivelurile aplicabile pentru anul 2023 

indexate cu rata inflatiei 5,1% 

Cu instalatii de apa, 

canalizare, electrice 

si incalzire (conditii 

cumulative) 

Fara instalatii de 

apa, canalizare, 

electrice sau 

incalzire 

Cu instalatii de apa, 

canalizare, electrice 

si incalzire (conditii 

cumulative) 

Fara instalatii de 

apa, canalizare, 

electrice sau 

incalzire 

A. Cladire cu cadre din beton 

armat sau cu pereti exteriori din 

caramida arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui 

tratament termic si/sau chimic 

1129 677 1186 711 

B. Cladire cu peretii exteriori 

din lemn, din piatra naturala, 

din caramida nearsa, din 

valatuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

339 226 356 237 

C. Cladire-anexa cu cadre din 

beton armat sau cu pereti 

exteriori din caramida arsa sau 

din orice alte materiale rezultate 

in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

 

226 

 

197 

 

237 

 

207 

 

D. Cladire-anexa cu peretii 

exteriori din lemn, din piatra 

naturala, din caramida nearsa, 

din valatuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

         

          142 

          

         84 

           

          149     

        

            88 

 

   

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

 

0 I II              III IV V 

A     1.10  

B      1.00 

 

 

CAPITOLUL II  LEGEA 227/2015 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan  - terenuri cu construcții 
Art. 465, alin. 2 

        

Zona in 

cadrul 

localitatii 

Nivelurile aplicabile conform Codului 

fiscal 

Nivelurile aplicabile în anul 2023 

indexate cu rata inflatiei 5,1% 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 

localitati - lei/ha - 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - 

lei/ha - 
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0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8282-

20706 

6878-

17194 

6042-

15106 

5236-

13090 

711-

1788 

569-

1422 

10492 87120 7654 6633 1054 721 

B 
6878-

17194 

5199-

12998 

4215-

10538 

3558-

8894 

569-

1422 

427-

1068 

87122 6586 5340 4507 721 634 

C 
5199-

12998 

3558-

8894 

2668-

6670 

1690-

4226 

427-

1068 

284-

710 

6586 4507 3380 2141 541 360 

D 
3558-

8894 

1690-

4226 

1410-

3526 

984-

2439 

278-

696 

142-

356 

4507 2141 1787 1246 353 180 

 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan  - orice altă categorie de folosință decât cea cu 
construcții 
Art. 465, alin. 4 

        

Nr. crt. Zona Categoria de folosinta 

Nivelurile stabilite în 

codul fiscal – lei/ha 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 

2023– lei/ha 

indexate cu rata inflatiei 5,1 % 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 31 24 22 16 

2 Pasune 21 19 15 13 24 22 16 13 

3 Faneata 21 19 15 13 24 22 16 13 

4 Vie 46 35 28 19 53 38 32 21 

5 Livada 53 46 35 28 60 53 39 30 

6 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera 

28 21 19 15 32 22 22 16 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 17 14 8 0 

8 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

Art. 465 alin.(5)      

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 

 Art. 453 lit. h
1
 

- terenul aferent cladirii  de domiciliu – terenul proprietatii identificat  prin adresa acestuia , individualizata 

prin denumire proprie a strazii si numarul postal atribuit  de la adresa de domiciliu- Legea 26/2017 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan  - lei/ha  

Art. 465 alin. 7 

      

Nr. 

crt. 
Categoria de folosinta 

Nivelurile stabilite în 

Codul fiscal 

Nivelurile aplicabile în anul 

fiscal 2023 indexate cu rata 

inflatiei 5,1 % 

1 Teren cu constructii 22-31 36 

2 Teren arabil 42-50 50 

3 Pasune 20-28 32 

4 Faneata 20-28 32 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 48-55 57 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 
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6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 

6.1 

48-56 56 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu 

exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 

8-16 19 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu 

rol de protectie 

0 0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 1-6 1 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 26-34 30 

9 Drumuri si cai ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

 

 

CAPITOLUL III  LEGEA 227/2015 

 

TAXA/IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. 2         

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

Nivelurile stabilite în 

codul fiscal 

Nivelurile aplicabile în anul 

fiscal 2023 indexate cu rata 

inflatiei 5,1 % 

Valoarea taxei - lei/200 

cm
3
 sau fractiune din 

aceasta 

Valoarea taxei - lei/200 cm
3
 

sau fractiune din aceasta 

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm
3
 sau fractiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si 

autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 

1.600 cm
3
, inclusiv 

8 8 

2 Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm
3
 

9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

1.601 cm
3
 si 2.000 cm

3
 inclusiv 

18 22 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2.001 cm
3
 si 2.600 cm

3
 inclusiv 

72 85 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2.601 cm
3
 si 3.000 cm

3
 inclusiv 

144 164 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 

3.001 cm
3
 

290 345 

7 Autobuze , autocare microbuze 24 28 

8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa 

 totala maxima autorizata de pana la 12 tone, 

inclusiv 

30 35 

9 Tractoare inmatriculate  18 22 

II Vehicule inregistrate Valoare stabilita prin  

Codul Fiscal  

 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200/cm 3 Nivelurile aplicate in anul 

2023 indexate cu rata 

inflatiei 5,1% 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica 

,<4800cm3 

2-4 4 

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica 

>4800cm3 

4-6 6 

2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50-150 lei/an 59 
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Taxa/impozitul asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 
tone 

Art. 470 alin  (5) 

    

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

          Impozitul (in lei/an)2023 
indexate aplicand rata de schimb a monedei 

euro in vigoare in prima zi lucratoare  a lunii 

octombrie a anului 2022, respectiv 3 

octombrie si publicat in Jurnalul Uniunii 

Europene din 30 septembrie  2022, conform 

prevederilor art . 491 din Codul Fiscal , 

respectiv 1 euro-4,9490 lei, la valorile 

minime in euro/anale taxelor ce trebuie 

aplicate 

 vehiculelor 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 

I doua axe 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 153 

 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 153 426 

 3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 426 599 

 4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 599 1356 

 5 Masa de cel putin 18 tone 599 1356 

II  Trei axe   

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

 2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 267 549 

 3 Masa de cel putin  19 tone , dar mai mica de 21 de tone 549 713 

 4 Masa de cel putin 21 de tone , dar mai mica de 23 de 

tone 

713 1099 

 5 Masa de cel putin 23 de tone , dar mai mica de  25 de 

tone 

1099 1707 

 6 Masa de cel putin 25 de tone , dar mai mica  de 26 de 

tone 

1099 1707 

 7 Masa de cel putin 26 de tone 1099 1707 

III   Patru axe   

 1 Masa de cel putin 23 de tone, dar mai mica de 25 de 

tone 

713 723 

 2 Masa de cel putin 25 de tone, dar mai mica de 27 de 

tone 

723 1128 

 3 Masa de cel putin 27 de tone , dar mai mica de 29 de 

tone 

1128 1792 

 4 Masa de cel putin 29 de tone , dar mai mica de 31 de 

tone 

1792 2658 

 5 Masa de cel putin 31 de tone , dar mai mica de 32 de 

tone 

1792 2658 

 6  Masa de cel putin 32 de tone 1792 2658 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

Taxa/impozitul asupra combinații de autovehicule (articulate sau trenuri rutiere) de 
transport marfă cum asa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Art. 470 alin. 6 

       

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 

admisa 

          Impozitul (in lei/an)2023 
indexate aplicand rata de schimb a monedei euro in 

vigoare in prima zi lucratoare  a lunii octombrie a 

anului 2022, respectiv 3 octombrie si publicat in 

Jurnalul Uniunii Europene din 30 septembrie  2022, 

conform prevederilor art . 491 din Codul Fiscal , 

respectiv 1 euro-4,9490 lei, la valorile minime in 

euro/anale taxelor ce trebuie aplicate 

 vehiculelor 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 

 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 

 3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 69 

 4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 69 158 

 5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 158 371 

 6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 371 480 

50

4 

7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 480 866 

 8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 866 1519 

 9 Masa de cel putin 28 tone 866 1519 

II 2+2 axe 

 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 148 346 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 346 569 

 3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 569 836 

 4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 836 1010 

 5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1010 1658 

 6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1658 2301 

 7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2301 3494 

 8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2301 3494 

 9 Masa de cel putin 38 tone 2301 3494 

III 2+3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1831 2549 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2549 3464 

 3 Masa de cel putin 40 tone 2549 3464 

IV 3+2 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1618 2247 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2247 3108 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3108 4598 

 4 Masa de cel putin 44 tone 3108 4598 
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V 3+3axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 921 1114 

11 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1114 1663 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1663 2648 

 4 Masa de cel putin 44 tone 1663 2648 

 

 

Remorci, semiremorci sau rulote 

Art. 470 alin. 7                           

        

Masa totala maxima autorizata 

Impozit - lei - 

Nivelurile  stabilite în codul 

fiscal 

 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 

2023indexate cu rata inflatiei 

5,1 % 

a. Pana la 1 tona, inclusiv 9 9 

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 40 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 61 

d. Peste 5 tone 64 77 

  

 

CAPITOLUL IV  LEGEA 227/2015          

                       

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR SI A AUTORIZATILOR 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Art 474 

alin. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art 474 

alin 2 

 

 

 

art 474 

alin 3 

 

 

 

 

Taxa pentru eliberarea Certificatului de  

urbanism  

în mediul urban 

- Lei - 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de 

urbanism 

Nivelurile stabilite în 

Codul fiscal 

Nivelurile aplicabile pentru 

anul fiscal 2023indexate cu 

rata inflatiei 5,1 % 

a) pana la 150 m
2
, inclusiv 5-6 6 

b) intre 151 si 250 m
2
, inclusiv 6-7 7 

c) intre 251 si 500 m
2
, inclusiv 7-9 9 

d) intre 501 si 750 m
2
, inclusiv 9-12 15 

e) intre 751 si 1.000 m
2
, inclusiv 12-14 17 

f) peste 1.000 m
2
 

 

taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism pentru o zona rurala  este egala cu 

50% din taxa stabilita conform alin 1 

 

taxa pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism este egala cu 30% din cuantumul 

taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale 

 

14 + 0,01 lei/m
2
, 

pentru fiecare m
2
 care 

depaseste 1.000 m
2
 

17 + 0,01 lei/m
2
, pentru 

fiecare m
2
 care depaseste 

1.000 m
2
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Art 474 

alin. 

(12) 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru 

lucrarile de organizare de santier, in vederea 

realizarii unei constructii care nu sunt incluse in 

alta autorizatie de construire 

3% din valoarea 

autorizata a lucrarilor 

de organizare de 

santier 

3% din valoarea 

autorizata a lucrarilor 

de organizare de santier 

Art 474 

alin. 

(13) 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare 

de tabere de corturi, casute sau rulote ori 

campinguri 

2% din valoarea 

autorizata a lucrarilor 

de constructie 

2% din valoarea 

autorizata a lucrarilor 

de constructie 

Art 474 

alin. 

(14) 

Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri , 

tonete , cabine , spatii de expunere , situate pe 

caile si in spatiile publice , precum si pentru 

amplasrea corpurilor si panourilor de afisaj, 

afirmelor si reclamelor 

intre 0 si 8 , inclusiv , 

pentru fiecare m2 de 

suprafat ocupata de 

constructie 

8 

Art 474 

alin. 

(15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind 

lucrarile de racorduri si bransamente la retelele 

publice de apa , canalizare , gaze , termice , 

energie electrica , telefonie si televiziune prin 

cablu 

intre 0 si 13 , inclusiv 

, pentru fiecare 

racord 

16 

Art 474 

alin. 

(4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de 

catre comisa de urbanism si amenajarea 

teritoriului , de catre primarei sau de structurile de 

specialitate din cadrul consiliului judetean 

intre 0 si 15 , inclusiv 18 

Art 474 

alin(5) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de 

construire pentru o clădire rezidentiala  sau clădire 
anexa este egala cu 0,5 % din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructii 

 0,5% 

Art 474 

alin (6) 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire 

pentru alte construcții decât cele mentionate la alin 
5 este egala cu 1 % din valoarea autorizata a 

lucrarilor de construcție, inclusiv valoarea 

instalatiilor aferente 

 1% 

Art 474 

alin( 9) 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare , 

totala sau partiala a unei construcții este egala cu 
0,1 % din valoarea impozabila stabilită pentru 
determinarea impozitului pe  clădiri, aferenta 

partii desfiintate. 

 

 0,1% 

Art 474 

alin(10

) 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau 

excavari necesare lucrarilor de cercetare  și 
prospectare a terenurilor  în etapa efectuarii 

studiilor  geotehnice și a studiilor privind ridicarile 

topografice , sondele de gaze, petrol și alte 
excavari  se datorează de către titularii drepturilor 
de prospectiune și explorare și se calculează  prin 
inmultirea numarului de metrii patrati ce vor fi 

efectiv afectati la suprafața solului de foraje și 
excavari cu o valoare cuprinsă intre 0 și 15 lei  

 18 

Art 474 

alin. 

(16) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatura stradala si adresa 
intre 0 si 9  , inclusiv 9 

Art 268 

alin. 

(1) 

Taxa pentru eliberarea autorizartiei pentru 

desfasurarea unei activitati economice: in mediul 

rural 

intre 0 si 15 , inclusiv 18 

Art 475 

alin. 

(1) 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 

functionare  
intre 0 si 20 , inclusiv 23 
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Art 486 

alin. 

(5) 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

planuri cadrastale sau de pe alte semenea planuri , 

detinute de consillile locale  

intre 0 si 32, inclusiv 

, pentru fiecare m2 

sau fractiune de m2 

32 

 

 

 

 

Art 475 

alin. 

(2) 

Taxa pentru eliberarea atestatului de 

producator,respectiv pentru eliberarea carnetului 

de comercializarea produselor din sectorul agricol 

intre 0 si 80 , 

inclusiv  
53 

Art 475 

alin. 

(3) 

Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a 

autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica pana la 500 m2 -COD CAEN  

561,563, 932 Pana la 4000 lei 116 

Art 268 

alin. 

(5) 

Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a 

autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica peste 500 m2- COD CAEN 

561,563,932 Pana la 8000lei 4625 

 

 

 

CAP. V - L. 227/2015 

TAXA PENTRU FOLOSIREA  MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 

Art. 477. Alin. 5. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei 

respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate si este egala cu 2 %  
Art. 478 alin. 2. Taxa pentru  afisaj in scop de reclama si 

publicitate- taxa firma 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2023lei / 

mp sau fractiune  indexate cu rata inflatiei 

5,1 % 
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza 

o activitate economica  

     36  Lei/mp sau fractiune de m.p.        

 

b) in cazul oricarui  alt panou, afisaj sau oricarei altei structuri 

de afisaj pentru reclama si publicitate . 

26 Lei / mp sau fractiune de mp. 

 

 

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate  

 

Nivel taxa propus in anul 2023 

 

Cota aplicata la valoarea contractului de prestare a 

serviciilor de reclama si publicitate  

 

3  %   

 

 

 

ALTE TAXE LOCALE 

 

Instituite în baza art. 486       LEGEA 227/2015 

Nr. 

crt 

                                 Taxa Niveluri anul 

2022 

1ivelurile aplicabile în anul 

fiscal 2023 indexate cu rata 

inflatiei 5,1% 

0 1   

I. – Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice x x 

a) Pentru activităţi de comerţ ocazional 18lei 19  LEI 

b) Taxa pentru utilizarea domeniului public în vederea 

amenajării de terase şi cafenele de vară 

2 lei/m
2/lună 2 lei/m

2/lună 
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c) Închirieri Cămin cultural Roşiile- o zi                                                    

- două zile 

Închirieri Cămin Cultural Romaneşti-o  zi 

      - două zile 

Inchirieri Camin Cultural Zgubea o zi// 

 Doua zile 

810lei/1510lei 

 

540lei/1078lei 

 

431lei/864lei 

 

851lei/1587lei 

 

568lei/1133lei 

 

453lei/908lei 

 

II. – Alte taxe stabilite de Consiliul Local 

 Taxa targ  lei/mp/zi 

 Taxa inchiriere buldoexcavator lei/h 

 

2   LEI 

102  LEI 

 

2 lei 

107 LEI 

a)  taxă oficiere căsătorii x x 

- sâmbăta 54 Lei 57 lei 

- duminica 54 Lei 57lei 

b) Taxă pentru avizarea programului de funcţionare 17 Lei 18 lei 

c) Taxă pentru eliberare copii certificate pentru 
autenticitate documente şi acte din arhivă – lei/pag 

5 Llei 5 lei 

d) Taxe eliberae extrase documentaţii de urbanism pe 

suport TOPO – lei/buc 

x x 

- format A4 10lei 11 lei 

- format A3 20lei 21 lei 

e) Taxe eliberare planuri parcelare x x 

- format A4 10lei 11 lei 

- fromat A3 16ei 17 lei 

f) Pentru organizare de şantier – lei/mp/zi 2lei 2 lei 

g) taxa paza/ gospodarie 10 lei - 

h)  Taxa iluminat public/ gospodarie 10 lei                      - 

i) Taxa eliberare certificate inregistrare autohehicule 

inregistrate  

33 lei 35 lei 

j) taxa viza schita cadastrala 17lei 18 Lei 

k) contravaloare placute numere inregistrare 

autovehicule 

10 lei                 11 Lei  

l) taxa deplasare comisie                                                                                                       29 lei                               

m) Taxa intocmire contracte vanzare- cumparare autovehicule                                               -                                                            

n) taxa taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa HCL 15/2014    712Lei 

o( Taxa inchiriere  a suprafetelor din izlazul comunal conform HCL 54/23/04/2017 

                                                                                                        

p) taxa intocmire acte succesiune   secretariat                                                                         11  lei                                                

 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

TARIFE 

pentru serviciile prestate  

 

 

 Servicii prestate    ART 484 alin1 

Nr. 

crt. 

Denumire tarif Nivelindexat cu rata inflatiei 5,1% 

2022 2023 

1. Tarif măcinişi – Moară – lei/10kg sau fracţie 1 leu 1, leu 
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Valoarea despăgubirilor pentru distrugeri şi degradări bunuri din domeniul public şi privat al comunei 
Roşiile şi pentru ocuparea abuzivă de terenuri 

 

Nr. 

crt. 

Categorii distrugeri, degradări bunuri Nivel taxă 

 

2022 

Indexata cu rata 

inflatiei 5,1% 

2023 

1. Distrugerea a 1 mp stradă asfaltată 218lei 229Lei 

2. Distrugere a 1 ml împrejmuire din lemn 109lei 115lei 

3. Distrugerea unei bănci 109 Lei 115lei 

4. Distrugerea unui scaun 109lei 115lei 

5. Distrugerea unui coş pentru colectat hârtie 109lei 115lei 

6. Distrugerea unui arbore cu diametrul până la 10 cm 109lei 115lei 

7. Distrugerea unui arbore cu diametrul până la 15 cm 218lei 229Lei 

8. Distrugerea unui arbore cu diametrul până la 20 cm 218lei 229lei 

9. Distrugerea unui arbore cu diametrul peste   20 cm 326ei 342lei 

10. Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume 
sau includerea în curţi 

1leu/mp/zi  1leu/mp/zi 

11. Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării 
ambulante a produselor agroalimentare sau industriale: 

- târguri 

 

 

10 lei/mp/zi  

 

 

11lei/mp/zi 

 Sumele de încasat se calculează prin grija personalului cu atribuţii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi din servicile publice şi se constituie venit al bugetului local. 
 

CAPITOLUL VII 

TAXE SPECIALE  - art 484 alin 1 

 Taxa de urgenţă 

Nr. 

crt. 

Taxă  Nivel taxă  
         

2022 

 Indexata  cu 5,1% 

2023 

1. Pentru eliberare certificat de urbanism – maxim 5 zile 46lei 48lei 

2. Pentru eliberare autorizaţie de construire – maxim 3 zile 56lei 59lei 

3. Pentru eliberarea adeverinţă de rol agricol necesară la alte instituţii – 

eliberare imediată 

10lei 11 lei 

 

SANCTIUNI 
Capitolul XI  

ART 493.Constituie contraventii urmatoarele fapte ,daca nu au fost savarsite în astfel de condiții încât sa  
fie considerate, potrivit legii , infractiuni 

-depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art 461 alin2,6,7,10 lit c , 12, 13,  art 466 

alin 2, 5, 7 lit c 9, 10 art 471 alin 2,4,5,6 lit b, și c,  art 474 alin 7 lit c alin 11 art 478 alin 5 și art 483 alin 2 

Contraventia prevazuta pentru articolele de mai sus se sanctioneaza cu amenda  de la 70 lei -279 lei 

Nivelurile stabilit de Codul Fiscal  Nivelurile stabilite pentru anul 2023 indexate cu rata inflatiei 

5,1 % 

                          79lei                                                                         83lei 
-nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art 461 alin 2,6,7 alin 10 lit c, alin 12 și 13, art 466 
alin 2, 5, 7 lit c, alin 9 și 10 , art 471 alin 2,4,5,6 lit b si c, art 474 alin 7 lit c alin 11, art 478 alin 5 și art 
483 alin 2 

Contraventia pentru articolele de mai sus se sanctioneaza  cu amenda de la 279 lei la 696 lei 

Nivelurile stabilite de Codul Fiscal   Nivelurile stabilite pentru anul 2023 indexate cu rata inflatiei de 

5,1 % 

                      315lei                                                                           331lei 

Roşiile, 12.12.2022 

       Inițiator proiect, Primar,                                     Avizează pentru legalitate,  

       CONSTANTIN DUMITRU                                   Secretar general UAT Roșiile,  
                                                                    AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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