
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE – PROIECT 

 

 

privind : modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 / 24.12.2020 privind stabilirea impozitelor și  

   taxelor locale pentru anul fiscal 2021. 

 

Consiliul Local al com. Scrioaștea, jud.Teleorman întrunit în ședință ordinară în data de 25 

iunie 2021,  

Având în vedere : 

 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr.3904 din  

04.06.2021; 

- Raportul de specialitate nr._______ din _______ 2021 al compartimentului de resort; 

- Rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local ;  

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica,republicată; 

- prevederile art.5 alin (1) lit. «a», art.16 alin (2), art 20 alin. (1) lit. «b» si art.30 din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile art. 1, art.2 alin.(1) lit.h) , precum și pe cele ale titlului IX , în special art.491 

coroborate cu art. 495 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  

- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public , cu 

modificarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

- ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii  ale bugetului local pentru 

anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 

condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte. 

- art.129 alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.196, alin.(l), lit.a), coroborat cu art.139, alin.(3), lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

Art.1.  Se modifică și se completează Cap.IX – Alte taxe locale din Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 

54 / 24.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, în sensul 

modificării pct.2 lit.d) și a adăugării literelor e), f) și g) și va avea următorul conținut :  

”            Art.486 alin.(1) și alin.(2)  

Consiliile locale pot instituti taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor 

destinate obtinerii de venituri dupa cum urmeaza :                                                        

1.taxă închiriere excavator :  

         a) 150 lei/ora excavat cu fata + nivelat; 



b) 100 lei /ora pentru incarcat masina de 16 tone. 

c)   10 lei / ml  sapat sant 

d)  200 lei /ora sapat cu spatele  

e)    30 lei / mc  sapat cu spatele  

2.taxa închiriere tractor dupa cum urmeaza: 

a) transport cu remorca : 60 lei/ora 

   b) arat la 25 cm : 300 lei/ha 

c) discuit : 150 lei/ha 

d) cosit furaje : 100 lei/ha 

     e) greblat fân (răvășit) : 50 lei/ha  

     f) strâns furaje cosite în brazdă : 50 lei/ha ; 

     g) greblat fân, strâns fân cosit, balotat fân cu sfoara : 4 lei/balot. 

 3. taxa divort : 575 lei.  

 4. taxa utilizare teren de sport cu gazon sintetic :  

                -  30 lei/ora / – pe timp de zi 

                -  50 lei/ora/ – pe timp de noapte  

5. taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice (terenuri) aferente spațiilor 

comerciale, prestări servicii și producție , în cuantum de 1 leu/mp/zi , pentru  :  

a) vânzarea de produse    

b) depozitare diverse materiale, produse și ambalaje    

c) mijloace de publicitate  

d) terenuri ocupate de maşini de îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice, 

rulote  

e) depozitare materiale de construcții și utilaje terase sezoniere.  

6. taxa pentru eliberare copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri deținute de Consiliul Local al comunei Scrioaștea – 32 lei.  

7. taxa pentru emiterea avizului de lucrări construcții funerare subterane : 42 lei .  

8. taxa anuală pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate obținerii de venit, 

care folosesc infrastructura publică locală (persoane fizice și juridice) (art.486 alin.(2) și (3) : 42 

lei/an . 

 Lista echipamentelor și utilajelor :  

 - autocositoare ;  

 - autoexcavator (excavator cu autosașiu) ;  

 - autogreder ;  

 - autogreper ;  

 - autostivuitor ;  

 - buldozer pe pneuri ;  

 - combina agricolă pentru recoltat cereal sau furaje ;  

 - compactor autopropulsat ;  

 - electrocar cu echipamente : sudură, grup electrogen , pompa, etc. ;  

 - excavator cu rotor pentru săpat șanțuri ;  

 - excavator cu racleți pentru săpat șanțuri ;  

 - excavator cu pneuri ;  

 - freze autopropulsate pentru canale ;  

 - freze autopropulsate pentru pământ stabilizat ;  

 - freza rutieră ;  

 - încărcător cu cupă pe pneuri ; 

 - instalație autopropulsată de sortare – încasare ;  

 - macara cu greifer ;  

 - macara mobile pe pneuri ;  

 - macara tun autopropulsată ;  

 - mașina autopropulsată multifuncțională pentru lucrări terasamante ; 

 - mașina autopropulsată pentru construcția și întreținerea drumurilor ;  



 - mașină autopropulsată pentru finisarea drumurilor ;  

 - mașină autopropulsată pentru forat ;  

 - mașina autopropulsată pentru turnat asfalt ;  

 - plug cu zapadă autopropulsat ;  

 - sașiu autopropulsat cu fereăstrău pentru tăiat lemn ;  

 - tractor pe pneuri ;  

 - troliu autopropulsat ;  

 - utilaj multifunctional pentru întreținerea drumurilor ;  

 - vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri . 

 Art.2. Celelalte capitole ale Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 54 / 24.12.2020 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, rămân neschimbate. 

          Art.3. (1) Prezenta hotărâre se transmite, prin grija secretarului general al comunei 

Scrioaștea, Instituției Prefectului – Județul Teleorman, compartimentelor și persoanelor interesate . 

 (2) Aducerea la cunostinta publică se face prin afișare la sediul  administrației publice locale 

Scrioaștea și pe site-ul instituției .                                                                                                                         

                                 

 

         

 

P R I M A R,  

Anghel Alexandru 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Avizat pentru legalitate, 

                       Secretar general al UAT, 

            Cernea Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA  

Nr. 31 din 04.06.2021 

 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

P R I M A R  

 

Nr. 3904 / 04.06.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind  

modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 / 24.12.2020 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

 

 Onorat Consiliu,  

 

Prin Hotărârea nr.54 din data de 24.12.2020 au fost stabilite impozitele și 

taxele locale pentru anul fiscal 2021. 

 Prin proiectul de hotărâre anterior, supus aprobării dvs., am propus ca și în 

acest an, să atribuim cu titlu gratuit, către crescătorii de animale, a fânului rezultat 

din cosirea ierbii și a plantelor furajere de pe suprafața de 64,41 ha pășune, 

proprietate privată a Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

Având în vedere că majoritatea crescătorilor de animale nu dispun de utilaje 

Agricole, iar prin proiectuil de hotărâre invocate mai sus cosirea fănului, greblarea, 

întoarcerea, strângerea și balotarea fânului de pe suprafața de pășune proprietate 

privată a Comunei Scrioaștea, se va face de către crescătorii de animale de pe raza 

comunei Scrioaștea, cu mijloace și resurse proprii sau angajate, am venit în susținerea 

și ajutorarea acestora prin punerea la dispoziție a utilajelor pe care le deținem, contra 

cost. 

Conform prevederilor art.486 alin.(1) și alin.(2) ”consiliile locale pot instituti 

taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de 

venituri”. 

Astfel în afară de taxele pe care în luna decembrie le-ați aprobat (taxa închiriere 

tractor : transport cu remorca : 60 lei/ora, arat la 25 cm : 300 lei/ha, discuit: 150 

lei/ha, cosit : 200 lei/ha) propun instituirea următoarelor taxe : greblat fân (răvășit) : 

50 lei/ha, strâns furaje cosite în brazdă : 50 lei/ha și greblat fân, strâns fân cosit, 

balotat fân cu sfoara : 4 lei/balot și modificarea taxei de cosit de la 200 lei/ha la 100 

lei/ha. 

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, propun aprobarea 

proiectului de hotărâre în forma inițiată. 

 

P R I M A R ,  

Anghel Alexandru 

mailto:primariacomscrioastea@yahoo.com


R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

 

Nr. 3946 / 11.06.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 / 24.12.2020 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

 

 

Subsemnații Memu Ionel – inspector superior și Iavnic Andreea Georgiana – 

inspector asistent în cadrul Compartimentului Contabilitate, Impozite și Taxe, Casierie,  

Având în vedere :  

- proiectul de hotărâre nr.31 din 04 iunie 2021 modificarea și completarea H.C.L. nr. 

54 / 24.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr.3904 / 

04.06.2021, 

Referim următoarele :  

Potrivit prevederilor art.20 pct.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale 

au competență și responsabilitate în domeniul stabilirii, constatării, controlului, urmăririi și 

încasării impozitelor și taxelor locale, precum și a oricăror altor venituri ale unităților 

administrativ – teritoriale, prin compartimentele proprii de specialitate . 

Prin Hotărârea nr.54 din data de 24.12.2020 au fost stabilite impozitele și taxele 

locale pentru anul fiscal 2021. 

Așa cum bine știți, impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de 

venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, 

în condiţiile legii. 

 Conform prevederilor art.486 alin.(1) și alin.(2) ”consiliile locale pot instituti taxe 

pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri”. 

Astfel în afară de taxele pe care în luna decembrie aprobate (taxa închiriere tractor : 

transport cu remorca : 60 lei/ora, arat la 25 cm : 300 lei/ha, discuit: 150 lei/ha, cosit : 200 

lei/ha), având în vedere faptul că majoritatea crescătorilor de animale nu dețin utilaje 

agricole pentru cosirea, strângerea furajului necesar creșterii și întreținerii animalelor și 

oportună instituirea următoarelor taxe : greblat fân (răvășit) : 50 lei/ha, strâns furaje cosite 

în brazdă : , cosit – 100 lei/ha, 50 lei/ha și greblat fân, strâns fân cosit, balotat fân cu sfoara : 

4 lei/balot, pentru utilizarea în aceste scopuri a echipamentelor și utilajelor agricole 

proprietatea UAT. 

 Propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată .  

 

 

INSPECTOR,            INSPECTOR,  

Memu Ionel           Iavnic Andreea Georgiana 

 

mailto:primariacomscrioastea@yahoo.com

