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         ROMÂNIA                              ANEXA NR. 2 la Hotărârea nr.  593   din data de 18.12.2019      

    JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

    CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 
 

Codul unic de înregistrare / cod numeric personal………………………………….. 

Denumirea …………………………………………………………………………... 

Sediul / domiciliul …………………………………………………………………... 

Judeţul / sectorul ……………………………………………………………………. 

Localitatea……………………………………codul poştal…………………………. 

Strada ……………………………………………………………nr. ………………. 

Bloc …………………… sc. ……………. et. ………………… ap. ………………. 
 

 
 

 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

privind stabilirea taxei locale pentru deţinerea sau utilizarea de echipamente 

şi utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 

locală, datorată în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

 

 
 

 

 

 Subsemnatul (a) ………………………………….………… în calitate de ………………....la 

S.C./A.F./P.F.I. …………….…….……………………………….legitimat prin B.I./C.I. seria …… 

nr. …....... C.N.P. ………………………………declar ca S.C./A.F./P.F.I. ………………………… 

deţine în proprietate un număr de …… echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri care 

folosesc infrastructura publică locală, detaliate pe verso-ul prezentei. 
 

 Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa că declararea necorespunzătoare a adevărului 

se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 
 
 

 

 
 

Data completării…………………………….. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Director / Persoana fizică autorizată potrivit legii 

 

L.S. ………………………….……………… 

(numele, prenumele şi semnătura) 

Şeful compartimentului contabil 

 

………………….……………………… 

(numele, prenumele şi semnătura) 
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Pg.2 ANEXA NR. 2 la Hotărârea nr. 593  din data de 18.12.2019      
 

SITUAŢIA 

cuprinzând echipamentele şi utilajele destinate obţinerii de venituri, 

care folosesc infrastructura publică locală 
 

Nr. 

Crt. 

Tip echipament şi utilaj destinat obţinerii 

de venituri care folosesc 

iInfrastructura publică locală 

Nr. Data 

dobândirii 

Taxa 

datorată 

-lei/an- 

Total taxă 

datorată 

(col. 2 x 

col.4) 

 

Observaţii  

0 1 2 3 4 5 6 
1 Autocositoare       

2 Autoexavator(excavator pe autoşasiu)      

3 Autogreder sau autogreper      

4 Buldozer pe pneuri      

5 Compactor autopropulsat      

6 Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, 

excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 

sau excavator pe pneuri 

     

7 Freză autopropulsată pentru canale sau 

pentru pământ stabilizat 

     

8 Freză rutieră      

9 Încărcător cu cupă pe pneuri      

10 Instalaţie autopropulsată de sortare 

concasare 

     

11 Macara cu greifer      

12 Macara mobilă pe pneuri      

13 Macara turn autopropulsată      

14 Maşina autopropulsată pentru oricare din 

următoarele: 

a) Lucrări de terasamente 

b) Construcţia si întreţinerea drumurilor 

c) Decopertarea îmbrăcămintei asfaltice 

la drumuri 

d) Finisarea drumurilor 

e) Forat 

f) Turnarea asfaltului 

g) Înlăturarea zăpezii 

     

15 Şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru 

tăiat lemne 

     

16 Tractor pe pneuri      

17 Troliu autopropulsat      

18 Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea 

drumurilor 

     

19 Vehicul pentru pompieri pentru 

derularea furtunurilor de apă 

     

20 Vehicul pentru măcinat şi compactat 

deşeuri 

     

21 Vehicul pentru marcarea drumurilor      

22 Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri      

23 Altele asemenea      

 Total       
 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                       Nedelcu Mihai 
 

                                                                                                       Contrasemnează,  

                                                                              SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 

                                                                                                           FOCȘANI , 

                                                                                                 Eduard Marian Corhană 
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               ROMÂNIA                        ANEXA NR. 3 la Hotărârea nr. 593  din data de 18.12.2019      

    JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

   CONSILIUL LOCAL 
   

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT INSTITUITE IMPOZITELE  

ŞI TAXELE LOCALE, INCLUSIV HOTĂRÂRILE CONSILIUL LOCAL,  

PE  PERIOADA 2014 -2018 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA ACTULUI NORMATIV 

1.  Legea nr.241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale 

2.  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare 

3.  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

4.  OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

5.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

6.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

7.  HGR nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare 

8.  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

9.  Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

227/2015, cu modificările şi completările ulterioare 

10.  HCL nr.113/27.05.2003 pentru încadrarea pe zone a terenurilor din extravilanul Municipiului 

Focşani 

11.  Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.01.2017 privind stabilirea zonelor la nivelul nivelul 
Municipiului Focsani 
 

12.  HCL nr.168/325/2008 pentru încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul Municipiului Focşani 

13.  HCL NR. 143/2014 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor 

locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare 

14.  HCL NR. 372/2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor 

locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare 

15.  HCL NR. 515/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor 

locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2017, cu 

modificările şi completările ulterioare 

16.  HCL NR. 534/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor 

locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2018, cu 

modificările şi completările ulterioare 

17.  HCL NR. 510/2018  privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor 

locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019, cu 

modificările şi completările ulterioare 

            
 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                              Nedelcu Mihai 

                                                                                                        Contrasemnează,  

                                                                             SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 

                                                                                                            FOCȘANI , 

                                                                                                  Eduard Marian Corhană 
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         ROMÂNIA                               ANEXA NR. 4 la Hotărârea nr. 593  din data de 18.12.2019      

    JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

    CONSILIUL LOCAL 
 

LISTA CUPRINZÂND ACTELE  NORMATIVE, INCLUSIV HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI LOCAL, ÎN TEMEIUL CĂRORA S-AU ACORDAT FACILITĂŢI FISCALE 

ÎN  PERIOADA 2014 -2018 

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA ACTULUI NORMATIV 

1 Decretul Lege nr.118/30.03.1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 

ori constitutite ca prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare 

2 OUG nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate  

cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare 

3 Legea  recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989 nr. 341/ 2004 , cu modificările şi completările ulterioare 

4 Legea nr.44/1994 pentru veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război, cu modificările şi completările ulterioare 

5 Legea locuinţelor nr.114/1996 cu modificările şi completările ulterioare 

6 Legea nr.152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare 

7 OG nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi de construcţii de 

locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare 

8 Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare 

9 OUG nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie de 

locuinţe aprobată şi modificată prin Legea nr.241/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

10 Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 –22 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare 

11 Legea nr. 422/2001 privind monumentele istorice, cu modificările şi completările ulterioare 

12 Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor 

comerciale cu capital integrat de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau 

privată a statului 

13 OUG nr.95/2002 privind industria de apărare, M Of. nr.463/28.06.2002 ( art.14) 

14 OG nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii 

energiei termice, aprobata prin Legea nr.325/2002, M Of. nr.41/31.01.2000 (art.12) 

15 Legea nr.137/2002 privind unele măsuri de accelerare a privatizarii , M Of.nr.215/28.03.2002 (art.18) 

16 Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

 Legeacnr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare 

18 HGR nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare 

19 OG. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare 

21 HCl nr.347/2010 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi 

crearea de locuri de muncă în municipiul Focşani 

22 HCL Focsani nr. 34/2013 privind stabilirea criteriilor si a punctajului in vederea acordarii inlesnirilor la 

plată a obligatiilor datorate bugetului local  de catre persoanele fizice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

23 HCL Focsani nr. 217/2016 privind stabilirea criteriilor si a punctajului in vederea acordarii inlesnirilor 

la plată a obligatiilor datorate bugetului local 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                       Nedelcu Mihai                                                 Contrasemnează,  

                                                                           SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 

                                                                                                           FOCȘANI , 

                                                                                                 Eduard Marian Corhană 


