
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 21 din 26 martie 2020 
pentru modificarea Hotărârii nr. 83 din 28 noiembrie 2019 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 

Având în vedere prevederile:  

-   Titlul IX și Titlul X din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 - Partea a II-a pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 16 alin.(2), art. 20 lit.„b” și art 27 din Legea Nr. 273/2006 din 29 

iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„c” din Ordonanţa de urgenţă  a 

Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

completarea ulterioară; 

- Legii Nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei 

europene autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, 

Raportul întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„c”  şi art. 196 alin.(1) 

lit.„a” din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, 

adoptă prezenta hotărâre.  

Art.I.  

Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 83 

din 28 noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 



anul 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II.  

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Constantin Secară SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 21 din 26 martie 2020 

 

TARIFE 
 pentru prestarea unor categorii de servicii şi  
închirierea Sălilor de festivităţi din Podoleni 

I .  Tarife pentru prestarea unor categori i  de servicii :  
1. Efectuarea de măsurători în caz de litigii şi constatări de pagube:     
 - 60 lei pentru suprafeţe de teren situate în intravilan;  
 - 70 lei pentru suprafeţe de teren situate în extravilan; 
2. Eliberarea formularelor necesare emiterii autorizaţiei de construire şi 

certificatului de urbanism: 2 lei/formular; 
3. Xeroxare file: 0,30 lei/pagină; 
4. Eliberarea de copii xerox, extrase şi certificate după documente din arhivă: 

17 lei/document; 
5. Cercetarea arhivei: 17 lei; 
6. Înregistrarea vehiculelor: 23 lei; viza anuală a certificatului de înregistrare: 6 

lei; 
7. Înregistrarea contractelor de arendă: 2 lei; 
8. Contribuţia anuală pentru pază, la care sunt obligate persoanele ce deţin 

proprietăţi în localitatea Podoleni: 17 lei/familie; Sunt scutite de la această obligaţie 
persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani. 

9. Eliberare certificat fiscal: 6 lei; 
10. Certificare documente: 6 lei/document; 



11. Eliberare Acord de funcţionare în vederea exercitării unei activităţi 
comerciale sau de prestări servicii: 150 lei; vizare anuală acord:100 lei;  

12. Eliberare certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei: 15 lei. 
13. Depozitare moloz: 10 lei căruţa, 25 lei camionul sub 3,5 tone, 50 lei 

camionul peste 3,5 tone. 
14. Utilizare teren de sport: pentru fotbal 60 lei/oră – ziua, 80 lei/oră – noaptea, 

pentru tenis 20 lei/oră. 

Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevăzute mai sus se fac venit 
la bugetul local. 

I I .  Tarife pentru închirierea Clădirilor din domeniul public şi a 
mobilierului aflat în inventarul acestora:  

 

1. Închiriere Cămin Cultural Podoleni - 230 lei/zi; 
2. Închirierea Sălii de festivităţi – sat Podoleni: 

- 800 lei/nuntă; 
- 230 lei/zi pentru alte activităţi;  

3. Închirierea Sălii de festivităţi – sat Negriteşti: 140 lei/nuntă; 
4. Închirierea  mobilierului aflat în inventarul Sălilor de festivităţi: 

- 3,50 lei/zi/bancă  
- 7 lei/zi/masă. 

Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevăzute mai sus constituie 
venituri extrabugetare. 
 


