
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E A NR.66/2021 
 

Privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul 
2022 

 
 
 Consiliul local al comunei Baia de Cris judetul Hunedoara; 

Avind in vedere : 
-Referatul de aprobare  nr.55/28/16.11.2021 a primarului comunei Baia de Cris prin 

care se propune stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris  
pentru anul 2022, Proiectul de hotarire nr.55/2021 privind nivelurilor impozitelor si taxelor 
locale in comuna Baia de Cris pentru anul 2022 

-raportul compartimentului de resort nr.68/28/8.12.2021 

-avizul comisiei comisiei . agricultura,activitati economico.-financiare,amenajarea 
teritoriului si urbanism  nr.106/1426/17.12.2021 

Avind in vedere dispozitiile art.3 din Legea privind normele de tehnica legislativa 
nr.24/2000,rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare 

Avind in vedere art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica ,republicata 

In conformitate cu prevederile art.489, art.491,art.495 lit.f din Legea nr.227/2015 
privind Codul Fiscal,Titlul IX “Impozite si taxe locale”cu modificarile si completarile 
ulterioare,ale art.266 alin.5,6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu 
modificarile si completarile ulterioare,ale Legii nr.650/2002 pentru aprobarea O.G .nr.99/2000 
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,ale H.G nr.656/1997 privind 
aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala,cu modificarile si completarile 
ulterioare,ale Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere,cu 
modificarile si completarile ulterioare,ale O.G. nr.27/1996 privind acordarea unor facilitati 
persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia 
Biosferei Delta Dunarii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare  
             În temeiul dispoziţiilor art.87 alin.3 art. 129 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.c ,art. 139 
alin.1,alin 3  si ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”,art.243 ali.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 

     
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. Impozitele şi taxele locale stabilite în conformitate cu prevederile legale, prin 

prezenta hotărâre constituie integral venituri proprii la bugetul local al comunei Baia de Cris, 
pentru anul fiscal 2022. 

Resursele băneşti constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru 
cheltuielile publice a căror finanţare se asigură din bugetul local, în condiţiile Legii finanţelor 
publice locale şi a Legii bugetului de stat. 

Art.2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre sunt datorate de 
persoanele fizice şi juridice, prevăzute în titlul IX din Codul Fiscal modificat si completat, , în 
calitatea lor de contribuabil, între limitele şi în condiţiile legii. 

Art.3 In anul fiscal 2022 se mentin  impozitele si taxelor locale pe cladiri persoane 
fizice,pe teren si pe mijloacele de transport detinute de catre persoanele fizice si juridice, la 
nivelul prevazut in art.3 din HCL nr.66/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 
locale in comuna Baia de Cris pentru anul 2019 si indexate cu rata inflatie pentru anul fiscal  



2022.Pentru cladirile rezidentiale si nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice,pentru impozitul/taxa pe cladiri se aplica o majorare de 2.6% in anul fiscal 
2022.Totodata pentru anul fiscal 2022 se mentin  prevederile art.4, prevederile art.7- art.13  
din HCL nr.66/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia 
de Cris pentru anul 2019 precum si prevederile art.4 din HCL nr.62/2020 privind stabilirea 
nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul 2021 

 Art.4  Se aproba urmatoarele taxele speciale pentru functionarea unor servicii publice 
locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica 
a localitatii,: 

a taxe speciale pentru utilizarea unor utilaje proprietatea privata a comunei Baia de 
Cris  conform anexei nr.1la prezenta hotarire 

b.taxe speciale folosite pentru eliberarea unor documente de catre compartimentele 
de specialitate din cadrul Primariei comunei Baia de Cris  la solicitarea persoanelor fizice si 
juridice conform anexei nr.2 la prezenta hotarire 

Art.5 Se instituie alte taxe locale prevazute in Lg.nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
conform anexei nr.3 la prezenta hotarire 

Art.6 Se aproba Regulamentul /procedura pentru aplicarea taxelor speciale aplicate in 
anul 2022 conform Anexei nr. 4 la prezenta hotarare 

Art.7 Anexele nr.1-4 fac parte integranta la prezenta hotarire 
Art.8 Impozitul pe cladiri,impozitul pe terenuri si impozitul pe mijloacele de transport 

atit pentru persoanele fizice cit si pentru persoanele juridice se platesc anual in 2 transe pina 
la data de 31 martie 2022 si respectiv pina la data de 30 septembrie 2022 

Art.9 Pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri,teren si impozitul pe mijloacele de 
transport datorate pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice pentru 
anul 2022,pina la data de 31 martie 2022 se acorda o bonificatie de 10% 

Art.10 Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2021, mai mici de 30 
lei, se anulează.  Plafonul se aplică tuturor creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori 

Art.11 Impozitul pe cladiri, terenuri si mijloace de transport ale persoanelor fizice care 
domiciliaza si locuiesc efectiv in unele localitati din Muntii Apuseni si in rezervatia 
Biosferei »Delta Dunarii » se reduc cu 50% in conformitate cu prevederile OG nr.27/1996 
modificata si completata 

Art.12 In anul fiscal 2022 sunt scutite de la plata impozitului urmatoarele : 
a) cladirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice,de arhitectura sau 

arheologice,muzee ori case memoriale 
b) cladirile afectate de calamitati naturale,pentru perioada de pina la 5 ani incepind cu 

data de 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul. 
c) cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite pentru activitatile fara scop lucrativ 
d) terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite pentru activitatile fara scop lucrativ 
e) terenurile apartinind asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara 

scop lucrativ 
f )terenurile afectate de calamitati naturale pentru o perioada de pina la 5 ani 
g) suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejare 
h) terenurile situate in zonele de protectie ale monimentelor istorice si in zonele 

protejate 
Art.13 Primarul comunei Baia de Cris si Compartimentul taxe si impozite vor asigura 

ducerea la indeplinire a prezentei hotariri 
Art.14 Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 1.01.2022 
Art.15 Prezenta hotarire poate fi contestata  in termenul si  potrivit  Legii  contenciosului 

administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare  
 
 
 
 
 
 



 Art.16 Prezenta hotarire se comunica : 
-Institutiei Prefectului judetul Hunedoara 
- Primarului comunei Baia de Cris 
- Compartimentul taxe si impozite   
 
 

       PREȘEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZĂ  
                        SECRETAR GENERAL 

       LEUCIAN ACXENTE      RUSU LUCIA      
                                                                                            

BAIA DE CRIS 20.12.2021 

          
 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 
SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________. 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  

 

 
 

 



 
ROMANIA      ANEXA NR.1 LA HCL NR. 66/2021 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS  
CONSILIUL LOCAL 

 
 

TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZAREA UNOR UTILAJE PROPRIETATEA PRIVATA  A 
COMUNEI BAIA DE CRIS 

 

TIPUL TAXEI NIVELUL PROPUS PENTRU ANUL 
2022 

1.Taxa pentru servicii cu autoutilitara 
basculabila de 5,5 t 

- Pentru persoane fizice 
taxa/to/km  

taxa ore stationare 
-Pentru persoane juridice 

taxa/to/km  
taxa ore stationare 

 

 
 
 

3 lei 
20 lei 

 
3 lei 
25 lei 

2. Taxa pentru servicii cu autogreder 
- Pentru persoane fizice 

taxa/km  
taxa ore functionare 

-Pentru persoane juridice 
taxa/km  

taxa ore functionare 

 
 

10 lei 
210 lei 

 
15 lei  

260 lei 

3. . Taxa pentru servicii cu caterpilarului 
- Pentru persoane fizice 

taxa/km  
taxa ore functionare 

-Pentru persoane juridice 
taxa/km  

taxa ore functionare 
taxa incarcare materiale de constructii 

 
 

10 lei 
180 lei 

 
15 lei 

200 lei 
7 lei/mc 

 
 
 
 

       PREȘEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZĂ  
                        SECRETAR GENERAL 

       LEUCIAN ACXENTE     RUSU LUCIA      
                                                                                            

BAIA DE CRIS 20.12.2021 

          
 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  



 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 
SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________. 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA      ANEXA NR.2 LA .HCL NR.66/2021 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS  
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. TAXE SPECIALE  FOLOSITE DE CATRE  COMPARTIMENTELE DE 
SPECIALITATE DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BAIA DE CRIS  LA SOLICITAREA 

PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE 
 

 

 
TIPUL TAXEI 

NIVELUL PROPUS PENTRU ANUL 
2022 

-taxa pentru eliberarea atestatului de producator 
-taxa pentru eliberarea carnetului de 
comercializre a produselor din sectorul agricol 

50 lei 
 
30 lei 

-taxa pentru eliberarea certificatului de atestare 
fiscal 

15 lei 

-Taxa divort 
 

600 lei 
 

Taxa  pentru eliberarea de copii ale diverselor 
documente sau multiplicare acte necesare 
cetăţenilor în raporturile acestora cu comuna 
Baia de Cris , realizate în cadrul Primăriei 
comunei Baia de Cris , conform Legii nr. 
544/2001  privind  liberul  acces  la  informaţiile  
de interes public, cu  modificările  şi  completările  
ulterioare, se  stabileşte  astfel: 

- pe suport de hârtie, format A4 
- pe suport de hârtie, format A3  

 

 
 
 
 
 
 
 

1 leu/pagină; 
2.50  lei/pagină. 

 

Taxa  pentru ocuparea unui loc de veci in 
cimitirul  saracilor administrat de Consiliul local al 
comunei Baia de Cris  

             350 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZAREA CAMINELOR CULTURALE PENTRU ANUL 

2022 
 

Eveniment Baia 
de 
Cris 

Tebea Risca Baldovin Risculita Lunca Carastau 

sala sala sala sala sala sala sala 

 
Nunta 
 

 
- 

 
1300 

 

 
400 

 

 
400 

 

 
400 

 

 
400 

 

 
400 

 

Botez 
  

- 
 

500 
 

150 
 

150 
 

150 
 

150 
 

150 
 

Onomastica, 
Majorat 
  

 
 
- 
 

 
 

250 
 

 
 

150 
 

 
 

150 
 

 
 

150 
 

 
 

150 
 

 
 

150 
 

Nedeie - - - - - - - 

Parastas - - - - - - - 

Bal, hora - - - - - - - 

Alte manifestari - 400 
 

150 100 150 100 100 

 
 
 
 
 

 
 

       PREȘEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZĂ  
                        SECRETAR GENERAL 

       LEUCIAN ACXENTE     RUSU LUCIA      
                                                                                            

BAIA DE CRIS 20.12.2021 

          
 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  
 
 
 
 
 
 
 



CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 
SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________. 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMANIA      ANEXA NR.3 LA HCL NR.66/2021 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS 
CONSILIUL LOCAL  

 
ALTE TAXE LOCALE 

TIPUL TAXEI NIVELUL PROPUS PENTRU ANUL 2022 
 

Taxa pentru eliberarea/viza anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica a caror activitate se 
incadreaza in grupele561-restaurante,563-
baruri si alte activitati de servire a bauturilor 
si 932-alte activitati recreative si distractive 
potrivit clasificarii activitatilor din economia 
nationala-CAEN 
-pentru persoanele a caror activitate se 
desfasoara pe o suprafata mai mica de 20 
mp 
- pentru persoanele a caror activitate se 
desfasoara pe o suprafata cuprinsa intre 
20mp-100 mp 
- pentru persoanele a caror activitate se 
desfasoara pe o suprafata cuprinsa intre 
100 mp-800 mp 
- pentru persoanele a caror activitate se 
desfasoara la terasele sezoniere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
350 lei 
 
575 lei 
 
 
 
895 lei 
 
330 lei 

-Taxa pentru eliberarea/viza anuala a unei 
autorizatii pentru desfasurarea unei activitati 
cu profil alimentar sau nealimentar 
-Taxa pentru obtinerea avizului de acces  
pentru autovehicul  in zonele cu restictii de 
tonaj astfel: 
     -cu masa totala  de la 3,5 to pana la 7,5 
to inclusiv 
    - cu masa totala peste 7,5 to pana la 16 
to inclusive 
    - cu masa totala peste 16 to pana la 26 to 
inclusive 
    - cu masa totala peste 26 to pana la 40 to 
inclusive 
 

 
90 lei 
 
 
 
15 lei/zi;  100 lei/luna; 500 lei/an; 
50 lei/zi; 500 lei/luna; 1000 lei/an; 
80 lei/zi; 800 lei/luna; 2500 lei/an; 
100 lei/zi; 1000 lei/luna; 5000 lei/an; 

Taxa pentru ocuparea temporara a 
domeniului public cu material de constructii 

 
0,2 lei/m.p./zi 

Taxa pentru inregistrare vehicul 20 lei 

Taxa pentru certificate de inregistrare 20 lei 

Taxa pentru placuta cu nr. de inregistrare 40 lei 



Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor 
publice pentru desfasurarea urmatoarelor 
activitati: 
-instalare de chioscuri si tarabe produse 
alimentare 
-instalare de chioscuri si tarabe produse 
nealimentare 
-parcare mijloace de transport 
-instalare parc distractii 
-comert stradal 

 
 
9,5 lei/mp/zi 
8 lei/mp/zi 
7 lei/mp/zi 
10 lei/mp/zi 
25lei/mp/zi 

-taxa pentru curatarea fintinilor 25 lei/ora 

-taxa pentru utilizare capela /eveniment 
pentru solicitanti cu domiciliul in comuna 
- taxa pentru utilizare capela /eveniment 
pentru solicitanti cu domiciliul in afara 
comunei 

200 lei  
 
350 lei  

-taxa pentru utilizare echipament sport 
         Fotabal si handbal 
         tenis 

 
55 lei/ora 
25 lei/ora 

 
     
 
   PREȘEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZĂ  

                        SECRETAR GENERAL 
       LEUCIAN ACXENTE     RUSU LUCIA      
                                              BAIA DE CRIS 20.12.2021 
 
 
 
 
 
 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA 
PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________. 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a 
făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi 
împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi 
împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi 
împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA     ANEXA NR.4 LA HCL NR.66/2021 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS  
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

REGULAMENTUL /PROCEDURA  PENTRU  APLICAREA  TAXELOR SPECIALE  
IN ANUL 2022 

Art.1. Prezentul regulament/procedura  stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si 
modalitatile ce trebuie indeplinite  in procedura de adoptare si aplicare  a taxelor speciale   
aprobate de consiliul local prin Hotararea  privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe 
anul 2022 
Art.2. Taxele speciale , instituite in baza art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal si a 
art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,se aplica prin urmatoarea  
procedura:   
         Persoana  juridica  sau fizica depune la secretariatul  primariei o cerere  care se 
inregistreaza se  trimite la compartimentul  in cauza , dupa care se elibereaza documentul  
solicitat, si se  incaseaza  taxa speciala  la caseria  Primariei . 
Pentru eliberarea/vizarea  anuala a Autorizatiei de functionare pentru  activitati cu profil 
alimentar  sau nealimentar, ocuparea temporara a domeniului public cu materiale de 
constructii ,  se depune o cerere la primarie,  se achita taxa    la caseria Primariei  prin 
eliberarea unei chitante . 

Taxa  speciala pentru terasele sezoniere in suma de 330 lei se achita anticipat  la 
caseria primariei , in urma unei cereri depuse pentru desfasurarea unei activitati sezoniere 
de vara  (terasa)  in care este mentionata suprafata solicitata pentru terasa respectiva, 
intocmindu-se si un plan de situatie.  

Eliberarea certificatului fiscal  model ITL o11 pentru persoanele fizice si model ITL 
013 pentru persoanele juridice se fac in baza cererii inregistrata la secretariat model ITL 010 
pentru persoanele fizice si model ITL o12 pentru persoanele juridice si achitarea taxei pentru 
eliberarea certficatului fiscal. 

Taxele speciala  pentru  detinerea si utilizarea echipamentelor si utilajelor (carute, 
mopede, remorci, tractoare care nu se supun inmatricularii) se achita in baza unei cereri 
insotita de actul de identitate al solicitantului , actul de provenienta al echipamentului sau 
utilajului , dupa care se elibereaza placuta de inmatriculare ( pe care este trecuta comuna 
Baia de Cris si  numarul atribuit pe culoarea  galben) si certificatul de inregistrare al 
utilajului/echipament. 

Taxa speciala pentru utilizarea temporara a locurilor publice cu ocazia unor manifestari 
culturale (Sarbatoarea nationala Tebea, Zilele comunei ,Nedei ,etc.) se achita in urma 
depunerii unei cereri in care se specifica suprafata ce  urmeaza a fi utilizata. 

Taxa speciala pentru curatarea fintinilor se achita in baza unei cereri , lucrarea 
executindu-se de catre SVSU Baia de Cris cu utilajele din dotare (motopompa). 

Taxa speciala pentru utilizarea capelei se achita in baza unei cereri la caseria primariei 
dupa care spatial este predate solicitantului in baza unui proces verbal de predare –primire 
atit la preluare cit dupa terminarea evenimentului.  

Taxa speciala pentru utilizarea echipamentelor de sport se achita anticipat in baza unei 
cereri in care se specifica ora cind se doreste a fi utilizat  terenul si sportul practicat, programul 
de functionare al terenului de sport fiind  zilnic intre orele 8,00- 22,00. 

Sumele incasate din Taxa speciala pentru eliberarea de copii ale diverselor 
documente sau  multiplicare acte necesare cetăţenilor în raporturile acestora cu comuna 
Baia de Cris , realizate în cadrul Primăriei comunei Baia de Cris va fi utilizata pentru 
intretinerea echipamentelor informatice. 

Taxa pentru locul de veci din cimitirul saracilor se achita anticipat  in baza unei cereri 
depusa la secretariat.Dupa achitarea taxei se atribuie locul respectiv in cimitir. 



Art.3. Cuantumul taxelor speciale  se stabileste  anual prin hotarare de consiliu, se incaseaza 
numai de la persoane fizice si juridice  care beneficiaza de  serviciile publice locale ,eliberindu-
se chitante  iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru finantarea 
cheltuielilor de intretinere si functionare ale  compartimentelor  din cadrul primariei comunei 
Baia de Cris si serviciilor publice locale precum si pentru participarea la cursuri de formare si 
perfectionare profesionala sau schimburi de experienta organizate in domeniul activitatii  de 
administrare a bugetului local si pentru deplasari in interes de serviciu . 
Taxa de utilizare a caminului cultural se va stabili la data la care se depune cererea si se  
achita o garantie de 20% din cuantumul total al acesteia care in caz de renuntare nu se mai 
restituie facindu-se venit la bugetul local,  diferenta de taxa se va achitata  la predarea 
caminului cultural de catre solicitant. 
 Pentru baluri, nedei ,hora se va solicita o garantie pentru curatenie in valoare de 50 
lei/eveniment. 
Art.4 Punerea la dispozitie a salilor caminelor culturale si a bunurilor cu care acestea sunt 
dotate catre solicitant se face cu 72 ore inaintea evenimentului pe baza de  proces verbal. 
 Predarea bunurilor utilizate se va face in termen de 48 ore de la terminarea evenimentului pe 
baza de proces verbal. La primirea bunurilor de catre  solicitant in procesul verbal se vor 
mentiona urmatoarele: starea localului, inventarul bunurilor din dotare si dupa caz datele din 
autorizatia privind organizarea activitatiii, eliberata de catre primarul comunei. Procesul verbal 
de predare-primire, obligatoriu va fi vizat in prealabil de catre Primarul comunei Baia de Cris 
sau imputernicitul acestuia. 
 Pentru predarea bunurilor utilizate, după expirarea perioadei de 48 ore  prevazuta in alin . 2  
se va percepe o taxa de 100 lei/zi de intirziere /sala camin si camera frigorifica. 
Art.5.In cazul distrugerii sau disparitiei bunurilor aflate in inventarul caminelor culturale, 
organizatorul este obligat la plata valorii de inlocuire a bunului distrus ori disparut . In caz de 
neachitare  suma datorata constituie titlu executoriu , iar plata acesteia cade in sarcina 
organizatorului. 
Art.6 Contoarele de energie electrica vor fi citite inainte si dupa orice manifestare in vederea 
stabilirii consumului de energie electrica , contravaloarea lui fiind achitata de catre solicitant 
la predarea caminului sau a capelei conform tarifului din ultima factura de energie. 
Art.7 Prezenta se poate contesta conform Legii 554/2004 la Tribunalul Hunedoara. 
Art.8 Prezenta se comunica: Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, Primarului comunei 
Baia de Cris, Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primariei comunei. 
 

       PREȘEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZĂ  
                        SECRETAR GENERAL 

       LEUCIAN ACXENTE     RUSU LUCIA      
                                                                                            

BAIA DE CRIS 20.12.2021 

          
 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  
 
 
 
 
 
 



CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 
SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________. 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


