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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA POIANA CAMPINA 
CONSILIUL  LOCAL                    
                               
                          

 
H O T A R A R E 

privind  stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale  pentru anul fiscal 2021 
la nivelul comunei  Poiana Campina  

 

Avand in vedere: 
- Referatul  de aprobare  nr. 4901 / 22.05.2020 al  dlui.Primar al comunei  Poiana 

Campina Ioan Alin – Moldoveanu; 
- Raportul de specialitate  nr. 4902 / 22.05.2020  intocmit de  dna. Elena-Valentina 

Bohiltea  – Inspector – Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale  
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina; 

- Avizul nr. 4983 /25.05.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul  Consiliului 
local al comunei Poiana Campina, Avizul nr. 4987 /  25.05.2020  al Comisiei de specialitate 
nr. 2 din cadrul  Consiliului local al comunei Poiana Campina Avizul nr. 4991 / 25.05.2020 
al Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul  Consiliului local al comunei Poiana Campina; 

- Avizul de legalitate nr. 4903 / 22.05.2020 al Secretarului general al comunei Poiana 
Campina; 

Vazand : 
- Informarea  nr. 4622 / 13.05.2020 intocmita de  dna. Elena-Valentina Bohiltea  – 

Inspector – Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina; 
            - Anuntul nr.2648  / 09.03.2020 privind dezbaterea publica a  proiectului de hotarare 
privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale  pentru anul fiscal 2021 la nivelul 
comunei  Poiana Campina , Procesul verbal de afisare  nr. 2649 / 09.03.2020  si Procesul 
verbal  nr. 4114 / 30.04.2020 incheiat ca urmare a finalizarii perioadei de supunere spre 
dezbatere publica a proiectului de hotarare privind  si aprobarea impozitelor si taxelor locale  
pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei  Poiana Campina ; 
 - Propunerea formulata  de  domnul Gherghiceanu Gabriel ,  domiciliat in Comuna  
Poiana Campina, sat Bobolia , nr. 262 , judetul Prahova  , respectiv  : ”reducerea cotei de 
impozitare a autoturismului pe care il detin , marca Mercedes – Benz Clasa A 400 – Hibrid 
de la minim 50 %(...) la 80 %, deoarece normele de poluare pentru auto de acest  tip , sunt 
foarte scazute ”, propunere inregistrata la Primaria comunei  Poiana Campina  sub nr. 
3939/10.04.2020 ; 

- Referatul   nr. 4163 /30.04.2020  intocmit de  dna. Elena-Valentina Bohiltea  – 
Inspector – Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale  din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina; 
            Tinand seama de : 

- rata inflatiei pentru anul fiscal 2019, comunicata pe site-urile  oficiale  ale 

Ministerului Finantelor  Publice  si Ministerului Lucrarilor Publice ,  Dezvoltarii  si 

Administratiei; 
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia 

României, republicată; 
- art. 4 si art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
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- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

-art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 si  art. 30 
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare; 

-art.  2 alin. (1) lit. h), precum si ale Titlului IX – Impozite si taxe locale din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (5) si alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare 
a localitătilor nr. 101/2006, republicată; 

- Planul Urbanistic General al comunei Poiana Campina aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 51/16.10.2014; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Poiana Campina  nr. 27/29.05.2008  privind 
incadrarea pe zone  a teritoriului  administrativ al comunei Poiana Campina; 

-art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin (2), lit. “b”, alin (4) , lit. “c”, art. 139  alin (3), litera “c”  si 
art.196 alin (1) lit. “a” din  O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ , cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

 
Consiliul local  al comunei  Poiana Campina adopta prezenta hotarare: 

 
Art.1. Se stabilesc si se aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2021 la 

nivelul comunei Poiana Campina, dupa cum urmeaza: 
 a)nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si 
taxele locale pentru anul fiscal 2021, constituind Anexa nr.1   – parte integranta din 
prezenta hotarare; 
 b)cota prevazuta la art. 457 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare (impozit pentru cladiri rezidentiale si cladirile–anexa 
aflate in proprietatea persoanelor fizice),  se stabileste  la 0,09 %; 
 c) cota prevazuta la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare (impozit pentru cladiri nerezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice),  se stabileste  la 0,5 %; 
 d) cota prevazuta la art. 460 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare (impozit/taxa  pentru cladiri rezidentiale aflate in 
proprietatea sau detinute de persoanele  juridice),  se stabileste  la   0,2 %; 
 e) cota prevazuta la art. 460 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare (impozit/taxa pentru cladiri nerezidentiale aflate in 
proprietatea sau detinute de persoanele  juridice)  se stabileste  la 1 %; 
 f)in cazul mijloacelor de transport hibride impozitul  se reduce cu 80 %; 
 g)taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului, de catre primar sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judetean prevazuta la art. 474 alin (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la valoarea de 16 lei; 
 h) taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de 
cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor 
privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari care se datoreaza de 
catre titularii drepturilor de prospectiune si exploatare, prevazuta  la art. 474 alin (10) din 
Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  se 
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calculeaza prin  inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la 
suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare de 17 lei;  
 i)taxa  pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine , spatii 
de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile 
publice  prevazuta la art. 474 alin (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, este de 8 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata 
ocupata de constructie; 
 j) taxa  pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente 
la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si 
televiziune prin cablu  prevazuta la art. 474 alin (15) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 15 lei pentru fiecare racord;  
 k) taxa  pentru   eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa  
prevazuta la art. 474 alin (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, este de 9 lei; 
 l) taxa  pentru  eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare  prevazuta la art. 475 
alin. (1) din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  este de 22 lei; 
 m) taxele  pentru  eliberarea  atestatului de producator si  respectiv pentru eliberarea  
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol  prevazute la art. 475 alin (2) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  sunt  
de 55 lei si  respectiv 32 lei ; 
 n) taxa  pentru  eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii 
de alimentatie publica  pentru persoanele a  caror activitate se incadreaza in grupele 561 – 
Restaurante, 563- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 – Alte activitati 
recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, 
actualizat prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica  nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala,  prevazuta la art. 475 alin (3) 
din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in 
functie de suprafata aferenta activitatilor respective este de: 

I. 550 lei  pentru  o suprafata de pana la 500 mp, inclusiv; 
II.4401 lei  pentru o suprafata mai mare de 500mp.  

 o) cota prevazuta la art. 477 alin (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare (taxa pentru servicii de reclama si publicitate), se 
stabileste  la 3 %; 
 p) taxa  pentru  afisaj in scop de reclama si publicitate  prevazuta la art. 478 alin (2) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  se 
calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a 
suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu  suma de : 

I.  34 lei in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o 
activitate economica; 

II. 25 lei in cazul  oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj 
pentru reclama si publicitate; 

r) cota prevazuta la art. 481 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare (impozitul pe spectacol),  se stabileste  la: 

I.   1,5 %  in cazul unui spectacol de teatru,   balet, opera, opereta, concert 
filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competitie sportiva  interna sau internationala; 

II.    3 % in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la 
pct.I. 
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 s)taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe  alte 
asemenea planuri detinute de consiliul local  prevazuta la art. 486 alin (5) din Legea 
nr.227/2015  privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  este de  34  lei . 
 
 Art.2 In cazul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezenta hotarare care 
constau intr-o anumita suma in lei sau care  sunt  stabilite pe baza unei anumite sume in 
lei, sumele respective au fost indexate cu rata  inflatiei pentru anul fiscal 2019  de 3,8 %, 
comunicata pe site-urile  oficiale  ale Ministerului Finantelor  Publice  si Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 
 Art.3. Alin (1) Pentru  plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru 
intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv,  a anului fiscal 2021,  
se acorda o bonificatie de 10 %.  

Alin (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an 
de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal 2021, se acorda o 
bonificatie  de 10 %. 
 Alin (3) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 
pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal 
2021, se acorda o bonificatie  de 10 %. 
 Art.4. Se aproba Procedura privind aplicarea taxei speciale de salubritate pentru 
utilizatorii  care nu au incheiate contracte de prestari servicii  cu operatorul de salubritate  - 
prevazuta in  Anexa nr.2   – parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.5.  Pentru determinarea obligatiilor fiscale  stabilite si aprobate prin prezenta 
hotarare, pentru anul fiscal 2021  se mentine delimitarea zonelor  aprobata  prin Hotararea 
Consiliului local al comunei Poiana Campina  nr. 27/29.05.2008.  

Art.6. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari  se asigura de catre Primarul 
comunei Poiana Campina prin Compartimentul Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si 
Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al acestuia. 

Art.7. Prezenta hotarare va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetului Prahova 
prin grija Secretarului general  comunei   Poiana Campina si celorlalte  autoritati , institutii 
publice si persoane interesate de Compartimentul Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si 
Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina, 
acest compartiment urmand a asigura si publicitatea prezentei hotarari. 
 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

  Ana Nedelcu  
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