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A N U N Ţ 
 
 
 

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate 
generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale. 

În acest sens autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Consiliul local al comunei Bănia, are 
obligaţia să publice un anunţ referitor la elaborarea unui/unor proiecte de hotărâre înainte de supunerea spre 
analiză, avizare şi adoptare de către Consiliul local al comunei Bănia. 

Anunţul va cuprinde textul complet al proiectului de hotărâre, şi o expunere de motive şi un raport al 
compartimentului de specialitate. 

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit articolului 6 aliniatul 2 din Legea nr.52/2003, “…cei 
interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ”. 

Consiliul local al comunei Bănia, supune atenţiei dumneavoastră următoarele proiecte de hotărâri: 
 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 
2022 la nivelul comunei Bănia, prin indexarea valorilor cu rata inflației  din anul fiscal anterior - 
inițiator primar Alexandru-Vichentie Albu ;  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor  locale speciale pe anul 2022- inițiator primar 
Alexandru-Vichentie Albu ;  

 
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre se vor putea depune  până cel mai 

târziu la data de 15.12.2021 ora 830 , la sediul Primăriei comunei Bănia nr. 120 judeţul Caraş-Severin, la  
secretarul comunei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.   

Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal 
sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va 
organiza la sediul Primăriei comunei Bănia la o dată ce va fi făcută publică cu cel puţin 3 zile înainte de data 
dezbaterii în şedinţă a Consiliului Local Bănia.  

De asemenea, persoanele interesate vor putea participa la şedinţa publică a consiliului local pe a 
cărei ordine de zi va fi înscris proiectul  de hotărâre de mai sus.  

 
Data 01.11.2021 
  

 PRIMAR 
  

 ALEXANDRU-VICHENTIE ALBU  



 

 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna  BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE - proiect 
 

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2022 la nivelul comunei Bănia, 
prin indexarea valorilor cu rata inflației  din anul fiscal anterior 

 
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară, 
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate și avizul 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.  
Având în vedere prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;   
Văzând și prevederile art. 56 din Constituţia României republicată în anul 2003;  
În temeiul prevederilor art. 16 al.(2) şi  art. 27 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare;  
În baza prevederilor Titlului IX,– Impozite și taxe locale, art. 486 al.(4), art.489 al.(1) și art. 491 al.(1) din Legea 

nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările;  
Văzând Hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 74/19.12.2018 privind aprobarea tabloului impozitelor şi 

taxelor locale începând cu anul fiscal 2019  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației potrivit hotărârii consiliului  
local al comunei Bănia nr. 59/31.10.2018 și Hotărârea Consiliului local Bănia nr. 65 din 17.10.2019 privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020 la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul 
fiscal anterior, indexate potrivit hotărârii consiliului local Bănia nr. 43/16.07.2020 cu rata inflației din anul fiscal anterior, 
începând cu anul fiscal 2021;  

Având în vedere rata inflaţiei 2,6 % aplicabilă pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022 
și rata de schimb a monedei euro de 4,9475 lei conform Jurnaluli Oficial al Uniunii Europene,  date publicate pe pagina 
www.mfinante.gov.ro, precum și pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei la 
secțiunea ,,politici fiscale și bugetare locale”.  

În baza prevederilor art. 491 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Având în vedere  prevederile art. 129 al.(2) lit. ,,b” și ,,d”,  al. (4) lit. ,,c”, și art. 139 al.(3) lit. ,,b”  din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

In temeiul prevederilor art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,  

HOTARASTE: 
Art. 1  – (1) Se aprobă impozitele şi taxele locale începând cu anul fiscal 2022 la nivelul comunei Bănia, prin 

indexarea valoarilor impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, cu rata inflației din anul fiscal anterior, respectiv  
majorarea cu 2,6 %.   

(2) Prin excepție de la prevederile al.(1), în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone și în cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren 
rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele 
de transport se va indexa la o rata de schimb a monedei euro de 4,9475 lei  şi de nivelurile minime prevăzute în 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

Art. 2 -  Rangul localităţilor componente ale comunei Bănia şi zonele pentru terenurile din intravilan şi extravilan 
se menține după cum urmează:  

a. localitatea Bănia ……………….. rangul IV;  
b. localitatea Gîrbovăţ ……………..rangul V ;  

Art. 3 -  Pentru unitatea dministrativ-teritorială comuna Bănia, se stabilesc zonele pentru terenurile din intravilanul 
şi extravilanul celor două localităţi, după cum urmează:  

a. localitatea Bănia ……………………..integral  zona A;  
b. localitatea Gîrbovăţ……………………integral zona A;  

Art. 4 -  Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.  

Art. 5 - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,5 % asupra valorii care poate fi: 



 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite 
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 
Art. 6 -  Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15 % asupra valorii impozabile a clădirii. 
Art. 7 –  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1%, asupra valorii impozabile a clădirii. 
Art. 8 – (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri,  datorat pentru întregul an de către contribuabili, 

până la data de 31 martie 2022, se acordă o bonificaţie de 10%. 
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data 

de 31 martie 2022 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 
(3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie 2022 inclusiv, se acordă o bonificaţie 10%.  
Art. 9 - Pentru anul 2022 nu se stabilesc cote adiționale prevăzute la art. 489 din Codul Fiscal. 
Art. 10 – (1) Prezenta hotărâre  intră în vigoare la data de 01.01.2022.  
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei orice altă dispoziție contrară se abrogă.  
Art. 11 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul pentru 

Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ şi se va publica prin afişare la sediul autorităţi locale  şi pagina 
proprie de Internet www.primariabania.ro.   
   
 

Bănia la _________  2021 
Nr. _________ 

 
INIȚIATOR 

 
Alexandru-Vichentie Albu  

      Avizat  
               Secretarul General 
         Pavel Marin 

 
 
 



 

 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
Primar 

Nr. 3205 din 25.10.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 
2022 la nivelul comunei Bănia, prin indexarea valorilor cu rata inflației  din anul fiscal anterior 

 
Primarul comunei Bănia, în calitate de inițiator al proiectului de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 

al.(2) și al. (8) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
Luînd în considrare următoarele prevederi legale în vigoare și alte documente relevante:  
- prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;   
- art. 56 din Constituţia României republicată în anul 2003;  
- art. 16 al.(2) şi  art. 27 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- Titlului IX,– Impozite și taxe locale, art. 486 al.(4), art.489 al.(1) și art. 491 al.(1) din Legea nr. 227 din 8 

septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările;  
- Hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 74/19.12.2018 privind aprobarea tabloului impozitelor şi 

taxelor locale începând cu anul fiscal 2019  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației potrivit hotărârii consiliului  
local al comunei Bănia nr. 59/31.10.2018 și Hotărârea Consiliului local Bănia nr. 65 din 17.10.2019 privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020 la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul 
fiscal anterior, indexate potrivit hotărârii consiliului local Bănia nr. 43/16.07.2020 cu rata inflației din anul fiscal anterior, 
începând cu anul fiscal 2021;  

Având în vedere rata inflaţiei 2,6 % aplicabilă pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 
2022 și rata de schimb a monedei euro de 4,9475 lei conform Jurnaluli Oficial al Uniunii Europene,  date publicate pe 
pagina www.mfinante.gov.ro precum și pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administratiei la secțiunea ,,politici fiscale și bugetare locale”.  

-art. 491 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 129 al.(2) lit. ,,b” și ,,d”,  al. (4) lit. ,,c”, art. 139 al.(3) lit. ,,b” și art. 196 al.(1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
Având în vedere și - art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  
INIȚIEZ 

Prezentul proiect de hotărâre prin care propun   a se aprobă impozitele şi taxele locale începând cu anul fiscal 2022 la 
nivelul comunei Bănia, prin indexarea valoarilor impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, cu rata inflației din anul fiscal anterior, 
respectiv  majorarea cu 2,6 %. 

cu exceptia cazului unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și în 
cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport se va indexa la o rata de schimb a monedei euro de 
4,9475 lei  şi și de nivelurile minime prevăzute în directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri. 

Rangul localităţilor componente ale comunei Bănia şi zonele pentru terenurile din intravilan şi extravilan se menține după 
cum urmează:  

a. localitatea Bănia …….. rangul IV;  
b. localitatea Gîrbovăţ ……..rangul V ;  
Pentru unitatea dministrativ-teritorială comuna Bănia, se mentin zonele pentru terenurile din intravilanul şi extravilanul celor 

două localităţi, după cum urmează:  
localitatea Bănia-integral  zona A;  
localitatea Gîrbovăţ-integral zona A;  
Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează 

prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.  
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote de 0,5 % asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinţă depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; 
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 



 

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,15 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 1%, asupra valorii impozabile a clădirii. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri,  datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 
martie 2022, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 
martie 2022 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 
data de 31 martie 2022 inclusiv, se acordă o bonificaţie 10%.  

Pentru anul 2022 propun a nu se stabili  cote adiționale prevăzute la art. 489 din Codul Fiscal. 
Față de cele de mai sus propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre pe care în apreciez ca fiind legal și 

oportun, în forma în care a fost prezentat, fără modificări.   
 
 
 Bănia la  25.10.2021   

 
 
 
 

INIȚIATOR 
Primarul comunei Bănia   

Alexandru-Vichentie Albu  



 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

PRIMARIA comunei BĂNIA 
 

Nr. 3249/28.10.2021 
 
 

 RAPORT 
 

 de specialitate al compartimentului de resort  la proiectul de hotărâre    privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2022 la nivelul comunei Bănia, prin indexarea valorilor cu rata 

inflației  din anul fiscal anterior 
  

 
 Subsemnatul(a)  Dănilă Surulescu , având funcția de  Consilier superior contabil  al comunei Bănia în 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bănia 
În conformitate cu prevederile art. 136 al.(3) lit. ,,a” și al. (8) lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,  
Azi,  am analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2022 la nivelul 

comunei Bănia, prin indexarea valorilor cu rata inflației  din anul fiscal anterior 
Acesta  se întemeiază pe următoarele documente și prevederi legale:  
- prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată 

prin Legea nr. 199/1997;   
- art. 56 din Constituţia României republicată în anul 2003;  
- art. 16 al.(2) şi  art. 27 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Titlului IX,– Impozite și taxe locale, art. 486 al.(4), art.489 al.(1) și art. 491 al.(1) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările;  
- Hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 74/19.12.2018 privind aprobarea tabloului impozitelor şi taxelor locale 

începând cu anul fiscal 2019  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației potrivit hotărârii consiliului  local al comunei Bănia 
nr. 59/31.10.2018 și Hotărârea Consiliului local Bănia nr. 65 din 17.10.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând 
cu anul fiscal 2020 la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul fiscal anterior, indexate potrivit hotărârii consiliului 
local Bănia nr. 43/16.07.2020 cu rata inflației din anul fiscal anterior, începând cu anul fiscal 2021;  

Având în vedere rata inflaţiei 2,6 % aplicabilă pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022 și rata de 
schimb a monedei euro de 4,9475 lei conform Jurnaluli Oficial al Uniunii Europene,  date publicate pe pagina www.mfinante.gov.ro 
precum și pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei la secțiunea ,,politici fiscale și bugetare 
locale”.  

-art. 491 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 129 al.(2) lit. ,,b” și ,,d”,  al. (4) lit. ,,c”, art. 139 al.(3) lit. ,,b” și art. 196 al.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  
Cele propuse prin proiectul de hotărâre de către inițiator, intră în competența teritorială și materială a autorității publice 

locale  deliberative  în conformitate cu  
- art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

.Față de cele de mai sus, în baza analizei făcute, în temeiul prevederilor art. 136 al.(3) lit. ,,a” i al. (8) lit. ,,b” din ・ Ordonan a ・
de Urgen ă a Guvernului nr. 57/20・ 19 privind Codul Administrativ, prin prezentul raport de specialitate,  apreciez că sunt îndeplinite 
condiţiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bănia a proiectului de hotărâre  privind aprobarea impozitelor 

şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2022 la nivelul comunei Bănia, prin indexarea valorilor cu rata inflației  din anul fiscal anterior 
 

AVIZEZ FAVORABIL 
 

și în baza verificării și analizării proiectului de hotărâre, propun consiliului local a-l aproba în forma propusă de inițiator, 
fără modificări.  

 
 Data: 28.10.2021                                        

 
Semnătura 

 Consilier superior contabil   
 Dănilă Surulescu   

           __________________



 

     
 ROMÂNIA 

 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA - CONSILIUL LOCAL 

 
  

 
 HOTĂRÂRE -proiect 

 
privind aprobarea taxelor  locale speciale pe anul 2022 

 
Consiliul Local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate și avizul 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.  
Având în vedere prevederile:  
- art.454 lit. ,,g” și art. 484 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;  
- art. 30 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997;  
Văzând şi prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, cu modificările 

și completările ulterioare;   
In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,c”, art. 139 al.(1) și al.(3) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,  
In temeiul prevederilor art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările ulterioare,  
  

 HOTARĂŞTE 
 
Art.1 -  (1) Se aprobă taxele locale speciale pentru anul 2022 la nivelul comunei Bănia, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
(2)  Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice 

care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 
Art. 2 –  Pentru a beneficia de serviciile prevăzute la cap. I și cap. VI din anexă, beneficiarii vor încheia 

contracte.  
Art. 3 -  Sumele  neîncasate din vina unui salariat se vor recupera de la persoana vinovata, în baza 

referatului compartimentului financiar-contabil, sau, în situaţia în care acest compartiment se face vinovat de 
neîncasarea la termen, în baza referatului  viceprimarului, prin dispoziţia primarului. 

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, viceprimarul şi 
contabilul Primăriei. 

Art. 5 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâre, orice altă dispoziție contrară se abrogă.  
Art. 6 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, se va publica pe 

pagina www.primariabania.ro  si se va comunica Instituţiei Prefectului  judeţului Caraş-Severin. 
Art. 7 – (1) Impotriva prezentei  hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de 

la afisarea sau publicarea acestora.  
(2) Contestaţiile prevăzute la al.(1) se vor depune, în interiorul termenului de 15 zile, la primarul comunei 

care, dupa expirarea acestui termen, le va supune dezbaterii consiliului local. 
 
Bănia la _________2021 
Nr._______     

INIȚIATOR 
  PRIMAR  

ALEXANDRU-VIHENTIE ALBU 
           Avizat 

        Secretarul  General 
           Pavel Marin  

 
 



 

 
ANEXA  

La hotărârea Consiliului Local Bănia 
nr. _____ din _____________2021 

  
 

 TAXELE  LOCALE SPECIALE 
 stabilite pentru anul 2022 la nivelul comunei Bănia  

 
 CAPITOLUL I . TAXE ÎNTREŢINERE  INSTALAŢIE COMUNALĂ APĂ  

  
Art.1 - (1) Până la data de 31 decembrie 2021 toți utilizatorii de pe raza comunei Bănia racordați  la rețeaua 

comunală de apă, vor monta apometre pe conducta de racordare a gospodăriei la rețeaua comunală de apă, cheltuielile 
de achiziționare și instalare a apometrului fiind suportată de către utilizator, urmând a achita începând cu data de 
01.01.2022 o taxă de 2,5 lei/m.c.   

(2) Montarea apometrului se va face în exteriorul clădirii, la loc vizibil și accesibil personalului desemnat de 
primăria comunei Bănia.  

(3)  În cazul nerespectării termenului prevăzut la al.(1), în cazuri bine justificate, gospodăriile aflate în această 
situație, cu excepția persoanelor juridice care în mod obligatoriu vor avea montate apometre,  începând cu data de 
01.01.2022 și până la finele lunii  în care se face dovada montării apometrului, vor achita o taxă lunară în cuantum de  
25 lei/lună/gospodărie;  

Art. 2 - Toți beneficiarii prevăzuți la art.1 sunt obligați să utilizeze apa rațional și numai în scopul declarat la 
încheierea contractului cu furnizorul.  

Art. 3 – (1) Neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 sau utilizarea apei în alte scopuri decât cele prevăzute 
în contract, dă dreptul furnizorului de a sigila sau  tăia racordul fără nici un fel de somaţie. 

(2) Persoanele carora le-au fost aplicate prevederile al.(1) vor achita  o taxă de  rebranşare în sumă de 100 
lei/racord, numai după ce fac dovada instalării apometrului.   

(3) Taxa prevăzută la al.(2) se va percepe și în cazul în care utilizatorul solicită prima branșare.   
 

 CAPITOLUL II. TAXE ÎNCHIRIERE  CĂMIN CULTURAL   
 

Art.4- Se aprobă taxele de închiriere a căminelor culturale din cele doua localităţi componente, dupa cum urmează: 
a .pentru nunti si botezuri de o zi.........................................150 lei; 
b. pentru nunti de doua zile .................................................200 lei; 
c. pentru alte ocazii, pentru fiecare zi ……………………….100 lei;  
d. pentru alte manifestări fară dar la care intrarea se face cu bilete.- 20 % din încasări dar nu mai puţin de 50 lei/zi; 
Art. 5 – (1)Taxele prevăzute la art.4 includ taxa pentru mesele proprietatea comunei.  
(2) Pentru alte manifestaţii, la cerere, se pot închiria mesele pentru o taxă în cuantum de 5 lei/buc./zi, cu excepţia 

zilelor în care au fost închiriate o dată cu căminul.  
Art.6- Sumele prevăzute la art. 4 nu includ contravaloarea energiei electrice consumate, care se va incasa separat. 
Art.7-   Pe lângă sumele de la art.4, organizatorul are obligaţia de a achita anticipat suma de 100 lei de 

manifestaţie, cu titlu de garanţie care va fi restituita la predarea căminului  
Din sumele achitate cu titlu de garanţie, se va putea retine: 
a). contravaloarea materialelor distruse sau a pagubelor provocate, dacă este cazul, constatate odată cu preluarea 

căminului de către responsabilul de cămin si consemnate in procesul verbal de predare-primire; 
Pagubele produse si neconstatate in timp util, sunt imputabile persoanei vinovate. 
b). contravaloarea energiei electrice; 
Art.8- (1) Închirierea căminelor culturale se face numai pe baza cererii scrise a organizatorului,  cu aprobarea 

primarului. 
(2) In cazul depunerii mai multor cereri pentru aceeaşi data, înainte ca una dintre ele sa fie aprobată, primarul va 

putea proceda la organizarea de licitaţie intre solicitanţi  cu pornire de la sumele prevăzute la art.4.  
Art.9-  (1) Predarea căminelor culturale se va face numai pe baza de proces-verbal,  încheiat intre responsabilul 

căminului  in calitate de predător si organizator in calitate de primitor. 
(2) Obligatoriu, procesul-verbal încheiat va cuprinde: 
-perioada pentru care se face închirierea; 
-lipsurile constatate la data predării; 
-afişajul contorului de energie electrica; 
Art.10-  Preluarea căminelor culturale, la data expirării termenului de închiriere se va face de către responsabilul 

căminului, care are obligaţia de a constata pagubele produse de către organizator si cantitatea de energie electrica 
consumata. 

Art.11-  Sumele prevăzute la art. 4, 5 şi 7 se achita de către organizator anticipat, la casieria Primăriei Bănia.  



 

  
CAPITOLUL III . TAXE  SERVICII I.T.  ȘI COPIATOARE 
Art.12 – Se  aprobă taxele pentru servicii de copiere, redactare, tipărire, transmitere şi utilizare Internet, prestate de 

Primăria comunei Bănia, după cum urmează:  
A. Copiere  xerox și tipărire la imprimantă:  

1. format A4 alb-negru…………………………………………..0,50 lei/pagină; 
2. format A4 color ………………………………………………..1,00 lei/pagină; 
3. format A4 faţă verso alb-negru……………………….……..0,80 lei/filă;  
4. format A4 faţă verso color…………………………….……..1,50 lei/filă;  
5. format A3 alb-negru…………………………………………..1,00 lei/pagină; 
6. format A3 color ………………………………………………..2,00 lei/pagină; 
7. format A3 faţă-verso alb-negru...........................................1,50 lei/filă;  
8. format A3 faţă-verso color ……..........................................2,50 lei/filă;  

B. Redactare pagină format A4 ......................................... 3,00 lei/pagină;  
C. Transmiterea/recepţionarea  diferitelor documente prin aparate FAX format A4 sau mai mic:  

a. Expediere naţional .................................................. 2,00 lei/buc;  
b. Expediere internaţional ........................................... 3,00 lei/buc;  
c. Recepţionare ........................................................... 1,00 lei/buc;  

 D.  Taxă eliberare certificat fiscal…………………………………………10 lei;  
Art. 13 – Taxele prevăzute la art. 12 se vor achita anticipat şi se vor depune la caseria Primăriei comunei Bănia.  
 

 CAPITOLUL IV .  TAXE ÎNCHEIERE LA CERERE CĂSĂTORII ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE  
 

Art. 14 . (1) Pentru încheierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare, la cererea persoanelor interesate, se va percepe o 
taxă în cuantum de 100 lei. 

(2) Cererea se va depune odată cu cererea de închiriere a căminului cultural sau  odată cu depunerea declaraţiei de 
căsătorie, iar taxa se va achita imediat după aprobarea acesteia de către primarul comunei.   

(3) Sumele încasate vor fi făcute venit la bugetul local şi vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea activităţii de stare civilă.   
 
CAPITOLUL V. ALTE TAXE 
A.  CONSTATĂRI PAGUBE PERSOANE FIZICE 
Art. 15 – (1) Persoanele fizice care se adresează în scris Primăriei comunei Bănia solicitând constatarea distrugerii 

sau degradării de culturi de către o comisie numită  şi condusă de   primar, vor achita anticipat o taxă în cuantum de 20 
lei la care se adaugă cheltuielile de transport. 

(2) Taxa prevăzută la al.1 nu se percepe în cazul problemelor aplicării Legii fondului funciar.  
(3) Procesul verbal de constatare încheiat de comisie  va  servi la împăcarea părţilor pe cale amiabilă şi poate fi 

folosit la instanţele de judecată doar ca probă consultativă, nefiind opozabil expertizelor tehnice făcute de experţii 
judecătoreşti.  

 
B. TAXE PENTRU FOLOSIREA DOMENIULUI PUBLIC  
Art.16 – (1) Se stabilesc taxele de pornire a licitaţiei pentru închirierea unor terenuri libere de construcţii, 

proprietatea comunei, situate pe marginea drumurilor proprietatea comunei, folosite temporar în scopuri agricole (grădini 
de legume, pentru depozitare furaje, etc.), după cum urmează:  

a. Terenuri situate în  extravilan .........................................= 15 lei/m.p./an; 
b. terenuri situate în intravilanul comunei …………………..= 20 lei/m.p./an;  

(2) Pentru spaţiile comerciale proprietatea comunei Bănia se va percepe o taxă de închiriere în sumă de 2 
lei/m.p/lună ;  

(3) Taxa prevăzută la al.(2) este şi taxa de pornire a licitaţiei pentru închirierea spaţiilor care nu au fost 
închiriate. 

(4) Taxa pentru comert ambulant, în locuri permise, se stabilește la 2 lei/m.p./zi, dar nu mai putin de 20 lei/zi ;  
C. TAXE ÎNCHIRIERE UTILAJE,   
Art. 17 – Taxele ce se vor percepe de la populaţie pentru prestări  servicii cu unul dintre tractoarele din dotarea 

Primăriei comunei Bănia, sunt următoarele:  
a) pentru  lucrări de arat ………………......................................................................................…….=  500 lei/ha;  
b) transport cu remorca ………………......................................................................................….….=  100 lei/oră; 
c) lucrări cu tocătorul mecanic de curățiri pajisti cu grad infestare cu mărăcinișuri sub 50%.............=  500 lei/ha;  
d) lucrări cu tocătorul mecanic de curățiri pajisti cu grad infestare cu mărăcinișuri peste 50%..........=  800 lei/ha;  
e) tarif staţionare…………….……………….=      6 lei/oră; 
Art. 18 – Taxa ce se va percepe de la populaţie pentru transport cu vidanja primăriei este de 100 lei/vidanjă +100 

lei/oră deplasare în afara comunei Bănia; 



 

Art. 19 – (1) Taxele ce se vor percepe de la populaţie pentru prestări  servicii cu buldoexcavatoarele din dotarea 
Primăriei comunei Bănia, sunt următoarele:  

1. Pentru executare lucrări de săpare șanțuri/excavare/alte lucrări  …………… =100 lei/oră;  
2. Tarif deplasare autonomă în afara comunei Bănia ……………………………  = 50 lei/oră; 
3. tarif staţionare…………….……………………………………………………...…..=  10 lei/oră; 

(2) Taxele ce se vor percepe de la populaţie pentru prestări  servicii cu buldozerul din dotarea Primăriei comunei 
Bănia, sunt următoarele:  

4. Pentru lucrări de nivelare/ alte lucrări  ……..........................................………. =200 lei/oră;  
5. Tarif deplasare autonomă în afara comunei Bănia ……………………………  = 100 lei/oră; 
6. tarif staţionare…………….……………………………………………………...…..=  20 lei/oră; 

(2) Procedura de închiriere a utilajelor de la art.18, art. 19 și art. 20 al.(1) se va stabili prin dispoziţie a primarului 
comunei Bănia.  

Capitolul VI – TAXA ÎNREGISTRARE VEHICULE NESUPUSE ÎNMATRICULĂRII   
Art. 20 – (1) Pentru înregistrarea la Consiliul Local al comunei Bănia  a vehiculelor care nu sunt supuse 

înmatriculării se va percepe o taxă în cuantum de:  
- 15 lei pentru căruţe şi mopede;  
- 30 lei pentru tractoare agricole sau alte vehicule;  

(2) Viza anuală pentru vehiculele prevăzute la al.(1) se va aplica în baza documentelor de plată a 
impozitului pe mijloace de transport, stabilit potrivit Codului Fiscal.   

Capitolul VII – TAXA instrumentarea cererilor privind vânzărea-cumpărarea terenurilor agricole 
situate în extravilan 

Art. 21 – Pentru instrumentarea cererilor privind vânzărea-cumpărarea terenurilor agricole situate în 
extravilan potrivit ordinului nr.  311 din 26 octombrie 2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri 
de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 127 din 8 februarie 2021, in vigoare începând cu data de 8 februarie 2021, pentru acoperirea taxelor 
poștale, cu preeemptorii, proprietarii, Direcția agricolă, Domeniile statului, etc. se stabilește o taxă în cuantum 
de 200 lei/dosar, care se va achita anterior depunerii cererii de afișare a ofertei de vânzare. 

Capitolul VIII –  DISPOZIȚII  FINALE  
Art.22 –. Taxele pentru colectarea deseurilor se vor stabili separat prin hotărâre a consiliului local al comunei 

Bănia, pe perioada de valabilitate a gestiunii delegate a serviciului.  
Art.23 – Pentru taxele prevăzute la art.1 şi la ar.21, neachitate la termenele stabilite se vor percepe penalităţi de 

întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la nivelul sumelor restante 
 

INIȚIATOR  
PRIMAR  

Alexandru-Vichentie Albu  
        

Contabil, Dănilă Surulescu ___________ 
 
Avizat  

Secretar General 
Pavel Marin _______________  

  



 

 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
Primar 

Nr. 3206 din 25.10.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre   privind aprobarea taxelor  locale speciale pe anul 2022 
 
 

Primarul comunei Bănia, în calitate de inițiator al proiectului de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 
al.(2) și al. (8) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

Luînd în considrare următoarele prevederi legale în vigoare și alte documente relevante:  
art.454 lit. ,,g” și art. 484 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;  
art. 30 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;  
art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997;  
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, cu modificările și 

completările ulterioare;   
- art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,c”, art. 139 al.(1) și al.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, 
Având în vedere și -art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările ulterioare,  
 

INIȚIEZ 
 

Prezentul proiect de hotărâre prin care propun   a se aproba taxele locale speciale pentru anul 2022 la nivelul 
comunei Bănia, conform anexei la proiect.  

Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

Pentru a beneficia de serviciile prevăzute la cap. I și cap. VI din anexa la proiect, beneficiarii vor încheia 
contracte, iar sumele  neîncasate din vina unui salariat se vor recupera de la persoana vinovata, în baza referatului 
compartimentului financiar-contabil, sau, în situaţia în care acest compartiment se face vinovat de neîncasarea la 
termen, în baza referatului  viceprimarului, prin dispoziţia primarului. 

 Față de cele de mai sus propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre pe care în apreciez ca fiind 
legal și oportun, în forma în care a fost prezentat, fără modificări.   

 
 
 Bănia la  25.10.2021   

 
 
 
 

INIȚIATOR 
Primarul comunei Bănia   

Alexandru-Vichentie Albu  



 

 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

PRIMARIA comunei BĂNIA 
 

Nr. 3243/27.10.2021 
 
 
 
 

 RAPORT 
 

 de specialitate al compartimentului de resort  la proiectul de hotărâre  privind aprobarea taxelor  
locale speciale pe anul 2022 

  
 

 Subsemnatul(a)  Dănilă Surulescu , având funcția de  Consilier superior contabil  al comunei Bănia în aparatul de 
specialitate al primarului comunei Bănia 

În conformitate cu prevederile art. 136 al.(3) lit. ,,a” și al. (8) lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ,  

Azi,  am analizat proiectul de hotărâre  privind aprobarea taxelor  locale speciale pe anul 2022 
Acesta  se întemeiază pe următoarele documente și prevederi legale:  
art.454 lit. ,,g” și art. 484 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;  
art. 30 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;  
art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 

199 din 17 noiembrie 1997;  
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, cu modificările și completările 

ulterioare;   
- art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,c”, art. 139 al.(1) și al.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu completările ulterioare,Cele propuse prin proiectul de hotărâre de către inițiator, intră în competența 
teritorială și materială a autorității publice locale  deliberative  în conformitate cu  

-art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările 
ulterioare,  

.Față de cele de mai sus, în baza analizei făcute, în temeiul prevederilor art. 136 al.(3) lit. ,,a” i al. (8) lit. ,,b” din ・ Ordonan a ・
de Urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin prezentul raport de specialitate,  apreciez că sunt îndeplin・ ite 
condiţiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bănia a proiectului de hotărâre   privind aprobarea taxelor  
locale speciale pe anul 2022 

 
AVIZEZ FAVORABIL 

 
și în baza verificării și analizării proiectului de hotărâre, propun consiliului local a-l aproba în forma propusă de inițiator, 

fără modificări.  
 

 Data:    27.10.2021                                     
 
Semnătura 

 Consilier superior contabil   
Dănilă Surulescu 

__________________ 
 


