
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind modificarea Anexei 2 la HCL nr. 55/30.12.2014 

 
 

 Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă 
ordinară din data de 30.12.2014, 
 
 Având în vedere: 

- Proiectul de Hotărâre  și expunerea de motive a Comisiei juridice din 
cadrul Consiliului Local Borlești; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate; 
- art. 283 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 cu 
modifficările şi completările ulterioare; 

-  
-  HG nr.956 din 19.08.2009, publicată în Monitorul Oficial al 

României Partea I nr.633 din 24.09.2009, privind nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010. 
 

 În conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă, modificată și completată ulterior și a Normelor metodologice 
cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă; 
 

 În temeiul dispoziţiilor art.36 alin(4) lit.”c”, ale art. 45 alin(2) lit.”c” şi 
ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 



 Art. 1 – Se modifică și se completează Anexa 2 la Hotărârea 
Consiliului Local nr.55/30.12.2014 și va avea conținutul înscris în Anexa 1 
la prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Neamţ, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Borleşti. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
MACOVEI VALERU 

 
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                  SECRETAR Staicu Cristina 
 
 

 
 
Nr.30 /30.05.2014 
Adoptată cu un număr de 14 voturi „pentru” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



ANEXA 1 LA HCL NR.___/30.05.2014 
 

ALTE TAXE LOCALE   
 

 Consiliul local al comunei poate institui alte taxe locale după cum urmează:                    
 

1. Taxa pentru defacerea de produse ce fac obiectul comerţului de-a lungul 
drumurilor publice de pe teritoriul comunei - 20 lei/zi 

a) Mod de calcul: taxa se aplica pentru fiecare zi pentru oricare din 
persoanele fizice sau juridice autorizate care doresc comercializarea 
produselor. 

b) Termen de plată: după aprobarea cererii depusă la Primăria comunei 
Borleşti şi avizată de Poliţia comunei Borleşti. 

2. Taxa eliberare set formulare certificat urbanism sau autorizaţie de construire – 5 
lei/set 

a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare set formulare necesare pentru 
eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie. 

b) Termen de plata: în momentul solicitării eliberării formularelor. 
 

3. Taxa pentru măsurare şi remăsurare teren la solicitare - 2,5 lei/oră/membru 
comisie 

a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare oră necesară pentru efectuarea 
măsurătorilor sau remăsurătorilor pe fiecare membru de comisie. 

b) Termen de plată: anticipat mergerii în teren. 
 

4. Taxă xerox format A4  - 0,4 lei/pagina  
     - 0,5 lei/filă    

a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru efectuarea serviciului de fotocopiere a 
fiecărei pagini/file. 

b) Termen de plata: în momentul efectuării serviciului de fotocopiere. 
 

5. Taxă eliberare copii, extrase sau certificate după documente de arhivă  
       a) taxa eliberare de copii pentru registre agricole arhivate - 3 lei 
       b) taxa vechime în muncă fostul CAP    - 7,5 lei 

a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru eliberarea de copii/extrase după 
registrele agricole arhivate şi pentru eliberarea de certificate reprezentând 
vechime în muncă, fostul CAP. 

b) Termen de plată: anticipat solicitării. 
 

c) Taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă și duminică și a 
zilelor libere: 100 lei din care 50 lei vor reveni ofițerului de stare civilă 
care oficiază căsătoria. 

d) Mod de calcul: taxa se aplică pentru oficierea căsătoriilor în zilele de 
sâmbătă, duminică și a zilelor libere. 

e) Termen de plata: anticipat oficierii căsătoriei. 
 



6. Taxa pentru închirierea spaţiilor pentru nuntă 1000 lei 
 

a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru închirierea spaţiilor pentru nuntă. 
b) Termen de plată: anticipat organizării nunţii. 

 
7. Taxa înregistrare vehicule care nu sunt supuse înmatriculării - 59 lei 
       a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru înregistrarea vehiculelor care nu sunt 
supuse înmatriculării. 

b) Termen de plată: anticipat înregistrării vehiculului. 
 

8. Taxă anuală pentru deţinerea sau utilizarea următoarelor tipuri de echipamente şi 
utilaje care folosesc infrastructura publică locală - 30 lei 

- autocositoare 
- autoexcavator(excavator pe autosasiu) 
- autogreder sau autogreper 
- buldozer pe pneuri 
- compactor autopropulsat 
- excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 

sau excavator pe pneuri, sapator şantier 
- freză autopropulsată pentru canale sau pentru pâmânt stabilizat 
- freză rutieră 
- încărcător cu o cupă pe pneuri(ifron) 
- instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 
- macara cu greifer 
- macara mobilă pe pneuri 
- macara turn autopropulsată 
- maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele: lucrări de terasamente, 

construcţia şi întreţinerea drumurilor, decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la 
drumuri, finisarea drumurilor, forat, turnarea asfaltului şi înlăturarea zăpezii. 

- Remorci înregistrate pe raza comunei 
- Şasiu autopropulsat cu fierăstru pentru tăiat lemne 
- Tractor pe pneuri 
- Troliu autopropulsat 
- Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 
- Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunelor de apă 
- Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 
- Vehicul pentru marcarea drumurilor 
- Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 

a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru oricare dintre tipurile de echipamente 
sau utilaje menţionate mai sus, proprietate persoanelor fizice sau juridice 

b) Termen de plată: 31.03.2013  
 

9. Taxă eliberare număr pierdut, furat sau distrus - 20 lei 
a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru eliberarea numărului furat, pierdut 

sau distrus. 
b) Termen de plată: în momentul solicitării. 



 
10. Taxa consum apă la reţeaua comunală  - 16 lei/lunar 

a) Mod de calcul: taxa se aplică lunar pentru consumatori de la reţeaua de 
apă comunală, persoane fizice sau juridice. 

b) Termen de plată: la sfârşitul fiecărei luni. 
  

11. Taxa eliberare copii după tabelele parcelare sau după schiţele din harţile cu 
terenul aflat in proprietate - 5 lei 

a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare copie sau schiţă solicitate. 
b) Termen de plată: în momentul solicitării. 

 
12. Taxa executare schiţe pentru dezbaterea succesorală  - 5 lei pentru fiecare 

moştenitor 
 

a) Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare moştenitor care solicită 
efectuare schiţelor 

b) Termen de plată: în momentul solicitării  
 

13. Taxare Ifron  - 50 lei/oră 
 

a) Mod de calcul: taxarea se aplică pentru închiriere ifron/oră. 
 

b) Termen de plata: în momentul solicitării. 
14. Taxare Camion - 100 lei/oră 

 
a) Mod de calcul: taxarea se aplică pentru închiriere camion/oră km 
b) Termen de plată: în momentul solicitării. 

 
       
 
       16. Taxele de concesiune se vor actualiza în funcţie de valoarea euro la data de 
30.01.2013. 
 
 


