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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.877 / 25.01.2021 

 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea bugetului și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Achiziția de 
echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 

necesare activității didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Provița de Sus, județul Prahova 
   

Având în vedere prevederile: 
- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al  documentației tehnico 
economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
- prevederile Apelului nr.2 aferent actiunii 2.3.3 - POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură. 
- Prevederile Legii Nr.273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile Legii Nr.500/2002, privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare  
Analizând : 
- Devizul general al obiectivului și indicatorii tehnico-economici ai proiectului. 
- Proiectul de hotărâre nr. 877/25.01.2021, inițiat de Primarul comunei Provița de Sus  
- Referatul de aprobare nr.876/25.01.2021 al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de 
iniţiator,   
- Raportul de specialitate nr.854/22.01.2021 întocmit de compartimentul achiziții publice,  
- Avizele  celor trei comisii: 
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

           - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
     - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 

        În temeiul art. 129, alin (1) (2), lit. b) și c), alin. (4), lit. d) și e) și 139, alin. (1), art. 196, alin.1. lit.a, din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 

 Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului “Achizitia de echipamente din domeniul 
tehnologiei - it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru 
elevii și cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, Comuna Provita de Sus Jud Prahova", conform 
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2.Se aprobă bugetul pentru obiectivul “Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei - it 
mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele 
didactice din invatamantul preuniversitar, Comuna Provita de Sus, Jud Prahova ", conform Anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică către Instituția Prefectului – Județul Prahova, Primarul comunei 
Provita de Sus, Compartimentul financiar – contabil, compartimentul achiziții publice și Unității de 
implementare a proiectului . 
 

Iniţiator proiect 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr. 876 / 25.01.2021  
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind aprobarea bugetului și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Achiziția de 
echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 

necesare activității didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Provița de Sus, județul 
Prahova 

 
 

Potrivit art. 129 alin.(2) lit.b)și c), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul Local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de 

mediu a comunei și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei  

     Analizând raportul de specialitate întocmit pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Achiziția de echipamente din 
domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare 
activității didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Provița de Sus, județul Prahova 
și având în vedere situația generată de pandemia cu sars cov 2 consider că este necesar să dotăm 
școala gimnazială din localitate cu aparatură IT- necesară în situația derulării cursurilor on-line. 
Pentru aceste motive consider că este oportun și supun spre aprobare Consiliului Local al 
comunei Provița de Sus  prezentul proiect de hotărâre .  

 

 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.710/14.01.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
În conformitate cu prevederile : 
- art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 28 alin (1), (2) şi (3) din H.G.nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare al Primarului comunei Provița de Sus înregistrat sub nr.685/12.01.2021 ; 
 - Raportul de specialitate nr.653/11.01.2021 al Compartimentului Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus ; 
- Avizele  celor trei comisii: 
        - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului ;    

             - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
        - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 

         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(7), lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a), art. 197, art. 198, art. 
199 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, ce vor fi executate  de către beneficiarii de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexei nr.1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează doamna Cojocaru Andra Larisa, inspector în cadrul 
compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Proviţa de Sus şi  viceprimarul 
comunei Proviţa de Sus.  
Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei comunei Proviţa de Sus, se va publica pe site-ul instituţiei şi se va comunica 
persoanelor şi autorităţilor publice interesate. 

 
PRIMAR, 

Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
 

            
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.685/12.01.2021 
 

 
REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, conform Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 Având în vedere prevederile legale cuprinse în art.6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, care precizează faptul că primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa acestor ore şi să asigure instructajul privind 

tehnica securităţii în muncă. 

 Planul de acţiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.  

 Planul de acţiuni sau lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social,  precum şi persoanele ce urmează 

să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local va fi transmis Agenţiei pentru plăti şi inspecţie socială  judeţenă şi afişat la 

sediul primăriei. 

 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, are obligaţia de a presta 

lunar, acţiuni sau lucrări de interes local, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Faţă de cele prezentate propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

PRIMAR, 
Ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

                                 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 
Nr.653/11.01.2021                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotârâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2021 conform Legii nr.416/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 

  În cuprinsul art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, se 

precizează faptul că primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă, să ţină evidenţa acestor ore şi să asigure instructajul privind tehnica securităţii în muncă pentru toate persoanele care prestează 

acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local. 

Planul de acţiuni sau lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local. 

  Potrivit art.6 alin.8 Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau lucrări de interes local şi să îl transmită Agenţiei pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială Judeţeană. 

  Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, are obligaţia de a presta lunar, un număr de ore la 

acţiuni sau lucrări de interes local. Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

  - are vârsta cuprinsă  între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; 

  - nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege; 

  - are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzatoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci. 

  La Primăria comunei Proviţa de Sus, în prezent, beneficiază de Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat un număr de 21 

de familii sau persoane singure. Din cele 21 familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social, în 15 familii există persoane apte 

de muncă, care au obligaţia de a efectua lunar acţiuni şi lucrări de interes local iar 6 persoane singure sunt exceptate de a presta lunar 

ore de muncă întrucât au vârstă de pensionare. Numărul orelor de muncă se stabileşte în funcţie de cuantumul ajutorului social şi 

acestea pot varia de la lună la lună întrucât pot apărea modificări cu privire la salariul de bază minim brut garantat pe ţară.  

Inspector, 
Cojocaru Andra Larisa 

 
 



 
 

 Anexa nr.1 la H.C.L. Nr…./ 27.01.2021 
             

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Nr. 
crt. 

 
          Obiectiv 

 
          Acţiuni şi măsuri întreprinse 

Termene 
de 

realizare 

 
         Resurse 

 
 Responsabil 

1.  Ecologizarea râului Proviţa   
 
 
 
 
 
 
 

 -Curăţarea malurilor 
 -Decolmatarea de aluviuni şi vegetaţie 
 -Colectarea gunoaielor 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

   

2.  Salubrizare drumuri, 
străzi şi întreţinere 
Parc Central 
 
 

 
 
 

- Măturat stradal 
- Colectarea deşeurilor 
- Întreţinere trotuare 
- Colectarea aluviunilor 
- Văruirea pomilor 
- Curăţarea şanţurilor, îndepărtarea 
resturilor vegetale, a gunoaielor şi 
transportarea acestora în spaţii special 
amenajate 

 
 
 

permanent 

 
 
 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 
 
 

3.  Întreţinerea în perioada 
sezonului rece a 
drumurilor comunale 
şi judeţene de pe raza 
administrativ 
teritorială a comunei 
Proviţa de Sus 

- Îndepărtarea zăpezii cu mijloace 
mecanice şi manuale 
- Împrăştierea materialelor antiderapante 
şi refacerea stocurilor existente 
- Încărcat şi descărcat în maşini a 
diferitelor materiale necesare dezăpezirii 
- Spargerea manuală a gheţii în zonele 
cu circulaţie intensă (şcoli, grădiniţe, 
dispensar uman, poliţie, poştă, alte 
instituţii publice) 

Lunile 
ianuarie-
martie, 

octombrie-
decembrie 
sau de câte 

ori este 
nevoie 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 
 
 



4.  Lucrări de întreţinere a 
domeniului public 

- Tăierea şi toaletarea arbuştilor 
- Colectarea deşeurilor 
- Îndepărtarea resturilor 
- Curăţarea şi întreţinerea spaţiilor şi 
funcţionarea în bune condiţii a energiei 
electrice 

 
Lunile 

aprilie, mai 
 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

5.  Întreţinere bază 
sportivă, terenuri de 
sport, comuna Proviţa 
de Sus 

- Tăiat iarba, curăţat şanţuri de scurgere, 
reparaţii garduri 
- Lucrări de amenajare şi întreţinere a 
incintei stadionului dar şi a terenurilor 
sportive din incinta unităţii de învăţământ 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

6.  Lucrări de întreţinere a 
centrului civic din comuna 
Proviţa de Sus 

- Îndepartarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişurilor, a gunoaielor 
- Întreţinerea acostamentelor  
- Vopsirea şi reparaţia gardurilor 
- Întreţinerea şanţurilor din zona centrală prin 
decolmatare, taluzare, îndepartarea periodică 
a resturilor vegetale şi a vegetaţiei crescute în 
partea de scurgere a şantului 
- Diferite lucrări de salubrizare în zona 
blocului situat în centrul civic al comunei 
- Întreţinere spaţii verzi prin operaţiuni 
specifice (greblare, udare, reamenajare) 

 
 
 
 

 
permanent 

 
 
 
 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 
 
 
 

7.  Lucrări de întreţinere în 
incinta curţilor 
instituţiilor publice din 
comuna Proviţa de Sus 

- Îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişului, a gunoaielor 
- Vopsirea, văruirea şi reparaţia gardurilor 
- Întreţinere spaţii verzi şi spaţii destinate 
plantării florilor  
- Tualetarea arborilor  

 
 
permanent 

 
 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 
 

8.  Lucrări de întreţinere a 
zonelor şi spaţiilor verzi 
din Parcul Central şi 
Monumentul Eroilor 
 
 

- Pregătirea spaţiilor şi a locurilor pentru 
plantarea florilor 
- Săparea şi nivelarea zonelor  

 
Luna aprilie 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 



9.  Lucrări de întreţinere a 
podurilor şi podeţelor din 
comuna Proviţa de Sus 

- Reparaţii, vopsit  
- Decolmatarea de aluviuni şi vegetaţie 
- Colectarea gunoaielor 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

10.  Întreţinerea 
curăţeniei la 
Căminul Cultural 

- Măturat  
- Şters praful  
- Spălat pardoseala 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

11.  Reabilitarea 
islazurilor locale 

- Curăţirea mărăcinişului şi a resturilor 
vegetale 
- Distrugerea muşuroaielor 

  
Lunile 

martie, aprilie 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

12.  Alte activităţi de 
interes de utilitate 
publică 

- Diferite activităţi de întreţinere şi 
reparaţii, ocazionate de producerea unor 
fenomene naturale 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

 
Întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 

 PRIMAR, 
Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 
 



 
 ROMÂNIA  
 JUDEŢUL PRAHOVA  
 COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.608 / 08.01.2021 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Provița de Sus 

Având în vedere prevederile:  
- art.485 alin.(5) și alin.(10) din Ordonața de urgență nr.57/2019 coroborate cu prevederile art.11 
alin.(4) lit.e) și alin.(6) din Anexa nr.6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1051 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 
Luând act de:  
- referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator ; 
- raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT ; 
- analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și avizul de legalitate al 
Secretarului General al comunei Provița de Sus ; 

     În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin.(1) , lit. a) și art.243 alin. (1) 
lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. – Se aprobă desemnarea următorilor consilieri locali pentru a fi nominalizați  în cadrul 
Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 
Comunei Provița de Sus, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

a)  Domnul  
b)  Domnul  

Art. 2.- Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei 
Provița de Sus se constituie prin dispoziția Primarului comunei Provița de Sus, pe baza 
nominalizărilor Consiliului Local al Comunei Provița de Sus. 
 

Iniţiator,  
 

Primarul comunei Proviţa de Sus, 
 

ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR  
Nr.582 / 06.01.2021 

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Provița de Sus 

    Potrivit art.485 alin.(5) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-
teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare 
formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri locali, respectiv 
judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, 
după caz, iar alin.(10) prevede că procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici, precum şi de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi se 
desfăşoară cu respectarea metodologiei de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor 
publici din anexa nr. 6 la prezentul cod.  
 În Anexa nr.6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, la art.11 alin.(4) lit.e) se specifică faptul că ,,În realizarea 
evaluării prevăzute la alin. (1), calitatea de evaluator este exercitată de către: 
    e) membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale”, iar alin.(6) arată cum ,,Comisia prevăzută la alin. 
(4) lit. e) se constituie prin dispoziţia primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, pe 
baza propunerilor/nominalizării consiliului local, respectiv consiliului judeţean”. 
  În concluzie Consiliul Local propune și validează prin hotărâre, dintre membrii săi, două persoane 
care au cunoscut activitatea Secretarului General al comunei Provița de Sus , pe toată perioada 
supusă evaluării, persoane care împreună cu Primarul comunei vor evalua activitatea acestuia, 
conform procedurii legale . 
Pentru toate cele menționate mai sus , în vederea îndeplinirii procedurilor legale în vigoare, se 
propune prezentul proiect de hotărâre în vederea dezbaterii și aprobării sale de către Consiliul Local 
al Comunei Provița de Sus. 
 
 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
SECRETAR GENERAL U.A.T. 
Nr.531 / 05.01.2021 

 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE  

privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Provița de Sus 

 
 
 

Potrivit art.485 alin.(5) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-
teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali, 
desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local, după caz, iar alin.(10) 
prevede că procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, 
precum şi de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi se desfăşoară cu respectarea 
metodologiei de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici din anexa nr. 6 la 
prezentul cod.  
 În Anexa nr.6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, la art.11 alin.(4) lit.e) se specifică faptul că în realizarea 
evaluării prevăzute la alin. (1), calitatea de evaluator este exercitată de către: 
    e) membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale, iar 
alin.(6) arată cum comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) se constituie prin dispoziţia primarului, pe 
baza propunerilor/nominalizării consiliului local. 
  În concluzie Consiliul Local propune și validează prin hotărâre, dintre membrii săi, două persoane 
care au cunoscut activitatea Secretarului General al comunei Provița de Sus , pe toată perioada 
supusă evaluării, persoane care împreună cu Primarul comunei fac parte din comisie și vor evalua 
activitatea Secretarului General al Comunei Provița de Sus, conform procedurii legale . 
Având în vedere toate cele menționate mai sus , în vederea îndeplinirii procedurilor legale în 
vigoare, consider că este necesar să se propună un proiect de hotărâre în vederea dezbaterii și 
aprobării sale de către Consiliul Local al Comunei Provița de Sus. 

 
SECRETAR  GENERAL  AL  UAT 

 
                                              jr. GOAGĂ  GABRIEL 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA PROVITA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.814 I 20.01.2021 

PROJECT DE HOT ARARE 
privind modificarea HCL Provita de Sus nr.55/21.12.2020 - privind stabilirea impozitelor ~i taxelor 

locale pentru anul 2021 , In comuna Provita de Sus 
In conformitate cu prevederile : 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ; 
- Legii nr.296/18.12.2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
- HCL 55/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2021 , In comuna 
Provita de Sus; 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Provita de Sus lnregistrat sub nr.803/19 .01.2021 ; 
- Raportul de specialitate nr.801119.01.2021 a! Compartimentului Taxe ~i Impozite, Financiar 
Contabil , din cadrul Primariei comunei Provita de Sus ; 
- Avizele celor trei comisii: 

- Comisia Buget, Finante, Amenajarea teritoriului ~i Urbanism, Ecologie ~i Protectia mediul ui : 
- Comisia pentru Administratie Publica Locala, Juridic, Relatii cu cetatenii; 
- Comisia pentru Invatamant, Sanatate, Cultura, Protectie sociala, Tineret ~i Sport; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(4), lit. c), art. 139 alin. (3),lit. c) art. 140 alin (l) , art. 196 

alin.(1) , lit. a) , art. 197, art. 198 ~i art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

Consiliul Local al comunei Provita de Sus, adopta prezenta hotarare: 

Art.l.(l)Se aproba modificarea HCL nr.55/2l.12.2020 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor 

locale pentru anul 2021 , In com una Provita de Sus, conform Anexei nr. 1 Ia prezenta hotarare. 

(2) Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.2.(1) Hotararea de fata se aplica conform prevederilor Legii nr.296/18.12.2020 pentru 
modificarea ~i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
(2) Prevederile prezentei hotarari a Consiliului Local a! Comunei Provita de Sus se completeaza cu 
prevederile legale privind impozitele ~i taxele locale cuprinse In Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal ~i Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscal a. 
Art.3.(1) Toate celelalte prevederi ale HCL nr.55/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor ~ ~ 

taxelor locale pentru anul 2021 , In com una Provita de Sus, care nu au fost modificate prin prezenta 
hotarare raman In vigoare ~i se aplica conform prevederilor hotararii mentionate. 
(2) Aducerea Ia lndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre Primarul comunei Provita de Sus, 

prin aparatul sau de specialitate . 
Art.4. Prezenta hotarare se va afi~a Ia sediul Primariei comunei Provita de Sus, se va publica pe site-

ul institutiei ~i se va comunica persoanelor ~i autoritatilor publice interesate. 

Initiator, 
Primarul comunei Provita de Sus 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Joan 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA PROVITA DE SUS 
PRIMAR 
Nr.803 I 19.01.2021 

Referat de aprobare 
privind modificarea HCL Provita de Sus nr.55/21.12.2020- privind stabilirea impozitelor ~i taxelor 

locale pentru anul 2021 , in com una Provita de Sus 

Potrivit legislatiei fiscale in vigoare ( Codul fiscal ~i Codul de procedura fiscala ) 
in fiecare an , unitatile administrativ - teritoriale stabilesc ~i aproba impozitele si 
taxele locale . Orice impozit sau taxa locala ce consta intr-o suma in lei , sau estL 
stabilita pe baza unei anumite sume in lei se indexeaza anual , de catre consiliile locale 
tinand cont de rata inflatiei pe anul fiscal anterior , comunicata pe site-ul oficial al 
Ministerului Finantelor Publice, respectiv, Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice ~i Fondurilor Europene . Sumele indexate se aproba prin 
hotarare a consiliului local ~i se aplica in anul fiscal urmator . 
Pentru anul 2021 taxele ~i impozitele propuse a se aplica in comuna Provita de Sus au 
fost prevazute ~i aprobate prin HCL nr. 55/21.12.2020 dar au aparut modificari 
legislative, cu privire la taxele ~i impozitele aprobate, motiv pentru care se supun 
aprobarii noile prevederi cuprinse in prezentul proiect de hotarare . 

Pentru aceste motive propun Consiliului Local al comunei Provita de Sus , in 
calitate de autoritate deliberativa, adoptarea proiectului de hotarare initiat. 

Primarul comunei Provita de Sus 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu loan 



ANEXA lla H.C.L.nr.04/27.01.2021 

Nr. LEGEA nr. 22712015 LEGEA nr. 29612020 DATA 
crt. APLICAR/1 

1 b) cladire - orice constructie Pet. 191 ART. 4 ALIN 
situata deasupra solului ~ilsau sub La articolul 453, litera b) se modifica ~iva avea (2) 
nivelul acestuia, indiferent de urmatorul cuprins: 

I denumirea ori de folosinta sa, ~i "b) cladire- orice constructie situata deasupra 
, care are una sau mai multe solului ~ilsau sub nivelul acestuia, indiferent de 01.01.2021 

fncaperi ce pot servi La adapostirea denumirea ori de folosinta sa, ~i care are una sau 
de oameni, animate, obiecte, mai multe fncaperi ce pot servi la adapostirea de 
produse, materiale, instalatii, oameni, animate, obiecte, produse, materiale, 
echipamente ~i altele asemenea, instalatii, echipamente ~i altele asemenea, iar 
iar elementele structurale de baza elementele structurale de baza ale acesteia sunt 
ale acesteia sunt peretii ~i peretii ~i acoperi~ul, indiferent de materialele din 
acoperi~ul, indiferent de care sunt construite, inclusiv constructiile 
materialele din care sunt reprezentand turnurile de sustinere a turbinelor 
construite, inclusiv constructiile eoliene sf tundatfile acestora." 
reprezentand turnurile de 
sustinere a turbinelor eoliene; 

2 Scutiri Pet. 192 ART. 4 AL/N 
(1) Nu se datoreaza impozitltaxa La articolul 456 alineatul (1), literele h) ~i s) se (2) 
pe cladiri pentru: modifica $i vor avea urmatorul cuprins: 
h) ctadirile unitatilor sanitare h) clQdirile unitatilor sanitare publice, cu exceptio 01.01.2021 
publice, precum ~i pentru cladirile fncaperilor folosite pentru activitati economice, 
fn care functioneaza cabinete de precum $i pentru cladirile In care functioneaza 
medicina de familie, cu exceptio cabinete de medicina de familie, potrivit legii, cu 
fncaperilor folosite pentru exceetfa inciieerflor tolosite eentru alta 
activitati economice; 

activitate decat cea de medicinii de 
s) clQdirea folosita ca domiciliu [amilie; 
aflata in proprietatea sou ................... ....... .................. ............. 
coproprietatea persoanelor s) cladirea folosita ca domiciliu aflata in 
prevazute la art. 1 $i 5 din proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
Decretul-lege nr. 11811990, prevazute la art. 1 $i 5 din Decretul-lege nr. 
republicat, cu modificarile $i 11811990 privind acordarea unor drepturi 
completarile ulterioare, ~i a persoanelor persecutate din motive politice de 
persoanelor fizice prevazute La art. dictatura instaurata cu fncepere de Ia 6 martie 
1 din Ordonanta Guvernului nr. 1945, precum $i celor deportate in strcJinatate ori 
10511999, aprobata cu modificari constituite in prizonieri, republicat, cu 
$i completari prin Legea nr. modificarile ~i completarile ulterioare, $i a 
18912000, cu modificarile $i persoanelor fizice prevazute la art. 1 din 
completarile ulterioare; scutirea Ordonanta Guvernului nr. 10511999, aprobata cu 
ramane valabila $i in cazul modificari ~i completari prin Legea nr. 18912000, 

I transferu{ui proprietatii catre cu modificarile $i completarile ulterioare; scutirea 
• copii i acestor categorii de ramane valabila ~i in cazul transferului proprietatii 

beneficiari; prin mo~tenire catre copiii acestora, indi(erent 
I 

unde ac~tia domiciliazii." 
3 x) cladirile clasate ca monumente Pet. 193 ART. 4 ALIN 

istorice, de arhitectura sou La articolul 456 alineatul (1), dupa litera x) se (1) 
arheologice, indiferent de titularul introduce 0 noua litera, litera y), cu urmatorul 
dreptului de proprietate sau de cuprins: 
administrare, care au fatada "Ill cliidirile caselor de culturii ale 01.07.2021 
stradala $ilsau principala renovata sindicatelor, allate in sou reabilitata conform 
prevederilor Legii nr. eroerietatea I administrarea org_anizatfi lor 
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422 I 2001 privind protejarea sindicale 1 cu exceetia incaeerilor tolosite 
monumentelor istorice, eentru activitati economice sau 
republicata, cu modificarile ~i agrement." completarile ulterioare, cu 
exceptio lncaperilor care sunt 
folosite pentru activitati 
economice. 

·1 (6) Scutirea de La plata Pet. 194 ART. 4 ALIN 
impozitului I taxei pe cladiri , La articolul 456, dupa alineatul (6) se introduce un (2) 
stabilita conform alin. (1) lit. t ), nou alineat 1 alineatul (6"1) , cu urmatorul I 
se aplica lncepand cu data de 1 a cuprins: 01.01.2021 
lunii urmatoare celei In care "(6"11 Prin exceeOe de la erevederile 
persoana depune documentele 
justificative. alin. (6lz scutirea de la elata 

imeozituluiltaxei ee cladiri 1 stabWta 
contorm alin. (11 lit. tl in cazul 
eersoanelor cu handicae temeorar 1 care 
de tin un certi[icat de handicae revizuibil 1 

se acorda inceeand cu data emiterH noului 
certi[icat de handicaf2 1 cu conditio ca 
acesta sa aiba continuitate ~i sa Oe deQUS 
la organul Oscal local in termen de 45 de 
zile." 

5 Calculul impozitului pe clcJdirile Pet. 195 ART. 4 ALIN 
nerezidentiale aflate In La articolu/458 alineatul (1), literele a) ~i c) se (2) 
proprietatea persoanelor fizice modifica ~i vor avea urmatorul cuprins: 

( 1) Pentru cladirile "a) valoarea rezultata dintr-un raport de 
nerezidentiale aflate In evaluare lntocmit de un evaluator autorizat In 01.01.2021 
proprietatea persoanelor fizice , ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus La 
impozitul pe clOdiri se calculeaza organul fiscal local pana Ia primul termen de plata 
prin aplicarea unei cote cuprinse din anul de referintQ. in situatia deeunerH 
lntre 0,2-1,3% asupra valorii care raeortului de evaluare duea erimul 
poate fi : termen de elata din anul de reterintaz a) valoarea rezultata dintr-un 
raport de evaluare lntocmit de un acesta eroduce etecte inceeand cu data de 
evaluator autorizat In ultimii 5 ani 1 ianuarie a anului Oscal urmator; 
anteriori anului de referinta, c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin 
depus La organul fiscal local pana care se transfera dreptul de proprietate, In cazul 
La primul termen de plata din anul clQdirilor dobiindite In ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinta; de referinta. in situaVa in care nu este 
c) valoarea cladirilor care rezulta erecizata valoarea 1 se utWzeaza ultima 

' din actul prin care se transfera valoare inregistrata in baza de date a dreptul de proprietate, In cazul 
cladirilor dobiindite In ultimii 5 ani organului Oscal;" 
anteriori anului de referinta. 

-
6 (3) Daca suprafetele folosite In Pet. 196 ART 4 ALIN (2) 

scop rezidential ~i cele folosite In La articolul 459, alineatul (3) se modifica ~iva Se 
scop nerezidential nu pot fi avea urmatorul cuprins: coroboreaza 
evidentiate distinct, se aplica "(31 in cazul cladirilor cu destinatie cu punctul 219 
urmatoarele reguli : mixtal cand eroerietarul nu declara la 01.01.2021 

a) In cazul In care La adresa organul Oscal sueratata tolosita in scoe cladirii este lnregistrat un 
domiciliu fiscal Ia care nu se nerezidenVal 1 eotrivit alin. (11 lit. biz 
desfa~oara nicio activitate imeozitul ee cladiri se calculeaza erin 
economica, impozitul se calculeaza aelicarea cotei de 0.3% asuera valor;; 
conform art. 457; imeozabile determinate contorm art. 457." 

b) In cazul In care La adresa 
clOdirii este lnregistrat un 
domiciliu fiscal Ia care se 
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desfa~oarii activitatea economica, 
iar cheltuielile cu utilitiitile sunt 
lnregistrate In sarcina persoanei 
care desfa~oarii activitatea 
economica, impozitul pe cladiri se 
calculeaza conform prevederilor 
art. 458. 

7 (5) Pentru stabilirea Pet. 197 ART 4 ALIN (1 ) 
impozitului I taxei pe cladiri , La articolul 460, litera d) a alineatul (5) ~i 
valoarea impozabilii a cladirilor alineatele (6) , (8) ~i (9) se modified ~i vor avea 01.07.2021 
aflate In proprietatea persoanelor urmatorul cuprins: 
juridice este valoarea de Ia 31 "d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin 
decembrie a anului anterior celui care se transferii dreptul de proprietate. In 
pentru care se datoreazii situatia fn care nu este erecizata valoarea 
impozitull taxa ~i poate fi : fn documentele care atesta eroerietatea, d) valoarea cladirilor care rezultii 
din actul prin care se transfera se utWzeaza ultima valoare fnregistrata fn 
dreptul de proprietate, iR cez1:1l baza de date a organului Oscal; 
clt:kJiFil9F deMRdit:e iR CI:IFSI:I{ ... .................... ........... .. .. .... .. .. .. ......... 
eR1:1l1:1i fiscel eRt:erieF; (6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza Q 
(6) Valoarea impozabilii a cliidirii data La 5 ani pe baza unui raport de evaluare a 
se actualizeaza e det:e le 3 eRi pe cliidirii lntocmit de un evaluator autorizat In 
baza unui raport de evaluare a conformitate cu standardele de evaluare a 
cladirii lntocmit de un evaluator bunurilor aflate In vigoare La data evaluarii, depus 
autorizat In conformitate cu Ia organul fiscal local pana lg_ primul termen de 
standardele de evaluare a 
bunurilor aflate In vigoare Ia data plata din anul de referinta. In situar;a 
evaluarii , depus La organul fiscal deeunerH raeortului de evaluare duea 
local pana Ia primul termen de erimul termen de elata din anul de 
plata din anul de referintii. re[erinta acesta eroduce e[ecte fnceeand 

I cu data de 1 ianuarie a anului Oscal 
I urmator. 

(8) In cazul In care proprietarul cladirii nu a 

(8) in cazul In care proprietarul actualizat valoarea impozabila fn ultimH 5 ani 
cladirii nu a actualizat valoarea anteriori anului de re[erinta, cota 
impozabila a clediFii iR ~:~Wmii 3 imppzituluiltaxei pe cladiri este de 5%. 
eRi eRt:eFieri eR1:1l1:1i de Fe{eFiRte, (9) In cazul In care proprietarul cladirii nu a 
cota impozituluiltaxei pe cladiri actualizat valoarea impozabila fn ultimH 5 ani 
este 5%. anteriori anului de referinta, diferenta de taxa 

(9) in cazul In care proprietarul fata de ceo stabilita conform a lin. (1) ~i (2) , dupa 
cladirii pentru care se datoreaza caz, va fi datoratii de proprietarul cladirii. " 
taxa pe cladiri nu a actualizat 
valoarea impezeeile iR ~:~Wmii 3 eRi 
9RI:efi9Fi 9RI:I{I:Ii de Fe-feFiRtQ, 
diferenta de taxa fatii de cea 
stabilitii conform olin. (1) sau (2) , 
dupii caz, va fi datoratii de 
proprietarul cliidirii. -

8 (6) In cazul extinderii , Pet. 198 ART 4 ALIN (1 ) 
lmbunatiitirii , desfiintarii partiale La articolul 461 , alineatul (6) se modifica ~iva 
sau al altar modificari aduse unei avea urmiitorul cuprins : 01.07.2021 
cladiri existente, inclusiv "(6) in cazul extinderii , frnbunatiitirii , 
schimbarea integrala sau partiala a desfiintarii partiale sau al altar modificari aduse 
folosintei, care determina unei cladiri existente cu destinatie 
cre~terea sau diminuarea valorii nerezidentiala, care determina cre~terea sau 
impozabile a cladirii cu mai mutt diminuarea valorii impozabile a cliidirii cu mai 
de 25%, proprietarul are obligatio mutt de 25%, proprietarul are obligatio sa depuna o 
sa depuna 0 noua declaratie de noua declaratie de impunere Ia organul fiscal local 
impunere Ia organul fiscal local In In a carui razii teritoriala de competentii se afla 
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-
a ciirui razii teritorialii de cliidirea, In termen de 30 de zile de Ia data 
competentii se aflii cliidirea, In modificiirii respective, ~i datoreazii impozitul pe 
termen de 30 de zile de Ia data cliidiri determinat In noile conditii lncepand cu 
modificiirii respective, ~i datoreazii data de 1 ianuarie a anului urmiitor ... 
impozitul pe cliidiri determinat In 
noile conditii lncepand cu data de 
1 ianuarie a anului urmiitor. 

9 (9) In cazul cliidirilor Ia care se Pet. 199 ART 4 ALIN (1) 
constatii diferente lntre La articolul 461, alineatul (9) se modified ~iva 01.07.2021 
suprafetele lnscrise In actele de avea urmiitorul cuprins: 
proprietate ~i situatia realii .. (9) ln cazul cliidirilor Ia care se constatii 
rezultatii din miisuriitorile diferente lntre suprafetele lnscrise In actele de 
executate In conditiile Legii proprietate ~i situatia realii rezultatii din 
cadastrului ~i a publicitiitii miisuriitorile executate In conditiile Legii 
imobiliare nr. 7 I 1996, republicatii, cadastrului ~i a publicitiitii imobiliare nr. 7 I 1996, 
cu modificiirile ~i completiirile republicatii, cu modificiirile ~i completiirile 
ulterioare, pentru determinarea ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se 

1 sarcinii fiscale se au In vedere au In vedere suprafetele care corespund situatiei 
· suprafetele care corespund reate, dovedite prin lucriiri de cadastru. Datele 

situatiei reate, dovedite prin rezultate din lucriirile de cadastru se lnscriu In 
lucriiri de cadastru. Datele evidentele fiscale, In registrul agricol, precum ~i In 
rezultate din lucrarile de cadastru cartea funciarii, iar impozitul se calculeazii 
se lnscriu In evidentele fiscale, In conform noii situatii lncepand cu data de 1 
registrul agricol, precum ~i In ianuarie a anului urmiitor celui In care se 
cartea funciarii, iar impozitul se lnregistreazii lucrarea de cadastru Ia o{iciile de 
calculeazii conform noii situatii cadastru ~; QubUcitate imobWarii, ca anexii 
lncepand cu data de 1 ianuarie a Ia declaratia fiscalii ... 
anului urmiitor celui In care se 
lnregistreazii lo er.gGRI:II fisGol leGal 
lucrarea de cadastru, co anexii Ia 
declaratia fiscalii. 

10 (12) In cazul cliidirilor pentru care Pet. 200 ART 4 ALIN (1) 
se datoreazii taxa pe cladiri, In La articolul 461, dupii alineatul (12) se introduce 
temeiul unor contracte de un nou alineat, alineatul (1r1), cu urmiitorul 6 luni platesc 
concesiune, lnchiriere, cuprins: lunar, iar dupa 
administrare ori folosintii care se "(12"11 ln cazul cliidirilor Qentru care se 30 iunie 2021 
referii Ia perioade mai mici de o datoreazii taxa 12e cliidiri, fn temeiul unui ce a mai 
luna, persoana de drept public 

contract de concesiune, fnchiriere, 
ramas-termen 

care transmite dreptul de 30 septembrie 
concesiune, lnchiriere, administrare ori tolosintii care se reterii Ia 2021. 
administrare ori folosintii are Qerioade mai mari de un an, titularul 
obligatio sa depunii o declaratie Ia dreQtului de concesiune, fnchiriere, 01.07.2021 
organul fiscal local, panii Ia data administrare ori tolosintii are obUqatia 
de 25 inclusiv a lunii urmiitoare 
intriirii In vigoare a contractelor, deQunerH unei declaratH Ia organul Oscal 

Ia care anexeazii o situatie local fn termen de 30 de zile de Ia data 
centralizatoare a acestor intriirH fn vigoare a contractului ~; 
contracte. datoreazii taxa 12e cliidiri fnce12and cu data 

de 1 ianuarie a anului urmiitor." 
11 (2) Pentru plata cu anticipatie a Pet. 201 ART 4 ALIN (1) 

impozitului pe cliidiri, datorat La articolul 462, alineatul (2) se modified ~i va Cu 
pentru lntregul an de ciitre avea urmiitorul cuprins: aplicabilitate 
contribuabili, panii Ia data de 31 .. (2) Pentru plata cu anticipatie a efectivii 
martie a anului respectiv, se impozituluiltaxei Qe cliidiri, datoratle pentru pentru anul 

: acordii o bonificatie de panii Ia lntregul an de ciitre contribuabili, panii Ia data de fiscal 2022 
10%, stabilitii prin hotiirare a 31 martie a anului respectiv, se acordii o 

I consiliului local. La nivelul bonificatie de panii Ia 10% inclusiv, stabilitii prin 01.07.2021 
municipiului Bucure~ti, aceastii hotiirare a consiliului local. La nivelul municipiului 

I 
atributie revine Consiliului General Bucure~ti, aceastii atributie revine Consiliului 
at Municipiului Bucure~ti. General at Municipiului Bucure~ti. .. 
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12 (4) In cazul fn care contribuabilul Pet. 202 ART 4 ALIN (1) 
define fn proprietate mai multe La articolul 462, dupa alineatul (4) se introduce un 6 luni platesc 
cladiri amplasate pe raza aceleia~i nou alineat~ alineatul (4"1), cu urmatorul cuprins: lunar, iar dupa 
unitati administrativ-teritoriale, "(4"11/n cazul contractelor de 30 iunie 2021 

' prevederile olin. (2) ~i (3) se refera conces;une, 1ncMdere, adm;n;strare sau ce a mai 
.r impozitul pe cladiri cumulat 

[olos;nta, care se re[era La o Qer;oada rna; ramas-termen 
30 septembrie 

mare de un an, taxa Qe clad;r; se Qlate~te 2021. 
anual, 1n doua rate egale, Qdna La datele 
de 31 marUe s; 30 se_Q_tembde-'- ;nclus;v." 01.07.2021 

13 (2) Consiliile locale pot hotdrf sa Pet. 203 ART 4 ALIN (1) 
acorde scutirea sou reducerea La articolul 464 alineatul (2), litera g) se modified 
impozituluiltaxei pe teren ~iva avea urmdtorul cuprins: 01.07.2021 
datorate pentru: "g) terenurile afectate de calamitati naturale, 
g) terenurile afectate de pentru o perioadd de pana Ia 5 ani jnclus;v, 
calamitati naturale, pentru o 1nceQand cu 1 ;anuade a anutu; 1n care s-a 
perioada de pana Ia 5 ani; 

Qrodus even;mentul." 
14 (6) Scutirea de La plata Pet. 204 ART 4 ALIN (2) 

impozitului I taxei pe teren, La articolul 464, dupa alineatul (6) se introduce un 
stabilitd conform olin. (1) lit. t), nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins: 01.01.2021 
se aplica fncepand cu data de 1 a "(ll Pdn excef2t;e de La QrevederHe 
lunii urmatoare celei fn care aUneatutu; (61, scuUrea de La Qlata 
oersoana depune documentele 

;mQoznuluUtaxe; 12e teren, stabWta Jstificative. 
con[orm aUn. (11 Ut. t11n cazul 
Qersoanelor cu handkaQ tem12orar, care 
det;n un cerU[kat de handkaQ rev;zu;b;t 1 

se acorda 1nceQand cu data emnerH noutu; 
cerU[kat de handkaQ, cu cond;t;a ca 
acesta sa ajba conUnunate ~; sa Oe def2US 
La organul Oscal local 1n termen de 45 de 
zHe." 

15 (6) In cazul terenurilor Ia care se Pet. 205 ART 4 ALIN (1) 
constatd diferente fntre La articolul 466, alineatul (6) se modifica ~i va 
suprafetele fnscrise in actele de avea urmatorul cuprins: 
proprietate ~i situatia reala "(6) ln cazul terenurilor Ia care se constata 
rezultata din masurdtorile diferente fntre suprafetele fnscrise fn actele de 01.07.2021 
executate fn conditiile Legii nr. proprietate ~i situatia rea/a rezultatd din 

' 711996, republicatd, cu mdsurdtorile executate fn conditiile Legii nr. 
modificdrile ~i completarile 711996, republicata, cu modificarile ~i 
.1/ terioare, pentru determinarea completiirile ulterioare, pentru determinarea 
sarcinii fiscale se au fn vedere sarcinii fiscale se au fn vedere suprafetele care 

1 suprafetele care corespund corespund situatiei reate, dovedite prin lucrari de 
situatiei reale, dovedite prin cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru 
lucrari de cadastru. Datele se fnscriu fn evidentele fiscale, fn registrul agricol, 
rezultate din lucrarile de cadastru precum ~i fn cartea funciara, iar impozitul se 
se fnscriu fn evidentele fiscale, fn calculeaza conform noii situatii fncepand cu data 
registrul agricol, precum ~i fn de 1 ianuarie a anului urmator celui fn care se 
cartea funciara, iar impozitul se fnregistreaza lucrarea de cadastru La oOcHle de 
calculeaza conform noii situatii cadastru ~; QUbUdtate ;mobWara, ca anexa 
fncepand cu data de 1 ianuarie a Ia declaratia fiscala." 
anului urmator celui fn care se 
inregistreez6 le ergen1:1l fiscel lecel 
lucrarea respectiva, CQ anexa Ia 
declaratia fiscala. 

16 In cazul terenurilor pentru care se Pet. 206 ART 4 ALIN (1) 
datoreaza taxa pe teren, fn La articolul 466, dupa alineatul (9) se introduce un 
temeiul unor contracte de nou alineat, alineatul (9"1), cu urmatorul cuprins: 6 luni platesc 
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concesiune, inchiriere, "(9" 11/n cazul terenurilor 12entru care se lunar, iar dupa 
administrare ori folosinta care se datoreazii taxa Qe teren, In temeiul unui 30 iunie 2021 
refera Ia perioade mai mici de o 

contract de concesiune, lnchiriere, ce a mai 
luna, persoana de drept public ramas-termen 
care transmite dreptul de administrare ori [olosintii care se re[erii La 30 septembrie 
concesiune, inchiriere, 12erioade mai mari de un an, titularul 2021. 
administrare ori folosinta are dre12tului de concesiune 1 Inc hi riere, 
obligatio sa depuna o declaratie Ia administrare ori [olosintii are obligatio 01.07.2021 
organul fiscal local, pana Ia data 

de12unerii unei declaratii La organul Oscal de 25 inclusiv a lunii urmatoare 
intrarii in vigoare a contractelor, local In termen de 30 de zile de La data 
Ia care anexeaza o situatie intriirii In vigoare a contractului ~i 
centralizatoare a acestor datoreazii taxa 12e teren lnce12and cu data 

1 contracte. de 1 ianuarie a anului urmiitor." 

17 (2) Pentru plata cu anticipatie a Pet. 207 ART 4 ALIN (2) 
impozitului pe teren, datorat La articolul 467, alineatul (2) se modified ~i va Cu 
pentru intregul an de catre avea urmatorul cuprins: aplicabilitate 
contribuabili, pana Ia data de 31 "(2) Pentru plata cu anticipatie a efectiva 
martie inclusiv, a anului respectiv, impozituluiltaxei 12e teren, datoratle pentru pentru anul 
se acorda o bonificatie de pana Ia intregul an de catre contribuabili, pana Ia data de fiscal 2022 
10%, stabilita prin hotarare a 31 martie a anului respectiv, se acorda o 
consiliului local. La nivelul bonificatie de pana Ia 10% inclusiv, stabilita prin 01.01.2021 
municipiului Bucure~ti, aceasta hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului atributie revine Consiliului General 

Bucure~ti, aceasta atributie revine Consiliului al Municipiului Bucure~ti. General at Municipiului Bucure~ti." 
18 (4) In cazul in care contribuabilul Pet. 208 ART 4 ALIN (1) 

detine in proprietate mai multe La articolul 467, dupa alineatul (4) se introduce un 6 luni platesc 
terenuri amplasate pe raza nou alineat, alineatul (4"1), cu urmatorul cuprins: lunar, iar dupa 
aceleia~i unitati administrativ- "(4"11 in cazul contractelor de 30 iunie 2021 
teritoriale, prevederile olin. (2) ~i concesiune, lnchiriere, administrare sau ce a mai 

· (3) se refera Ia impozitul pe teren 
[olosintii, care se re[erii La o 12erioadii mai ramas- termen 

cumulat. 30 septembrie 
mare de un an, taxa 12e teren se 12Liite~te 2021 
anual, In douii rate egale, 12anii La datele 
de 31 martie si 30 seotembrie1 inclusiv." 01.07.2021 

19 Scutiri Pet. 209 ART 4 ALIN (1) 
(1) Nu se datoreaza impozitul La articolul 469 alineatul (1), litera i) se modified 

pe mijloacele de transport pentru: ~iva avea urmatorul cuprins: 01.07.2021 
i) mijloacele de transport Jf.elesite "i) mijloacele de transport S/2ecializate 
E!*cl!:lsiv pentru transportul 12entru trans12ortul stu12ilor In 12astoral, 
stupilor in pastoral; 

ast[el cum sunt omologate In acest sens de 
Registrul Auto Roman, [olosite exclusiv 
12entru trans12ortul stu12ilor In 12astoral." 

20 6) Scutirea de Ia plata impozitului Pet. 210 ART 4 ALIN (2) 
pe mijloacele de transport, La articolul 469, dupa alineatul (6) se introduce un 
stabilita conform olin. (1) lit. b), nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins: 01.01.2021 

' se aplica incepand cu data de 1 a "(71 Prin exce12tie de La 12revederile alin. 
lunii urmatoare celei in care (61, scutirea de La 12Lata im12ozitului 12e 
persoana depune documentele 

miiloacele de trans12ort stabilitii con[orm justificative. 
alin. (11lit. b1 In cazul12ersoanelor cu 
handica12 tem12orar, care detin un 
certi[icat de handica12 revizuibil, se acordii 
lnce12and cu data emiterii noului certi[icat 
de handica12, cu conditio ca acesta sa aibii 
continuitate ~i sii Oe de12us La organul 
fiscal local In termen de 45 de zit e ... 
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21 (3) In cazul in care mij/ocu/ de Pet. 211 ART 4 ALIN (1) 
t ransport este dobQndit fn alt stat La articolul 471, alineatul (3) se modified ~i va 

I 
decat Romania , proprietaru/ avea urmatorul cuprins : 
acestuia are obligatio sa depuna o "(3) ln cazul fn care mij/ocul de transport este 01 .07.2021 
declaratie Ia organu/ fiscal local fn dobandit fn alt stat decat Romania, proprietarul 
a carui raza teritoria/a de acestuia are obligatio sa depuna o declaratie Ia 
competenta are domiciliul , sediu/ organu/ fiscal local in a carui raza teritoriala de 
sau punctul de /ucru , dupa caz, ~i competenta are domiciliul , sediul sau punctul de 
datoreaza impozit pe mij/oacele de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zj(e de La 
transport incepand cu data de 1 data eliberarH eartH de ;dentitate a 
ianuarie a anului urmator 

veh;culutu; (C/Vl de catre RegJstrul Auto fnmatricu/arii sau fnregistrarii 
acestuia fn Romania. Roman ~i datoreaza impozit pe mijloacele de 

transport fncepand cu data de 1 ianuarie a anu/ui 
urmator fnmatricularii sau fnregistrarii acestuia fn 
Romania. ·· 

22 (7) Depunerea declaratiilor fiscale Pet. 212 ART 4 ALIN (1 ) 
reprezinta o obligatie ~i in cazul La articolu/ 471 , dupa alineatul (7) se introduce un 
persoanelor care beneficiaza de nou alineat, a/ineatul (8), cu urmatorul cuprins: 01.07.2021 
scutiri sau reduceri de Ia plata "(Bl OeeratorH econom;c;, comerdant; 

I 

impozitului pe mijloace/e de auto sau sodetat; de leas;ng, care 
transport . 

inreg;streaza ca stoc de marta m;iloace de 
transeort, cumearate de la eersoane Ozice 
d;n Roman;a ~; inmatr;culate ee numele 
acestora, au oblics_at;a sa rad;eze d;n 
ev;denta o;rect;e; Reg}m Perm;se de 

X 

Conducere ~; lnmatriculare a Vehiculelor 
(DRPC/Vl m;itoacele de transeort de ee 
numele fosWor oroor;etari." 

23 ART. 488 Pet. 213 ART 4 ALIN (1) 
Contracte de fiducie Artico/ul 488 se modified ~i va avea urmatorul 
ln cazul persoanelor fizice ~i cuprins : 

juridice care incheie contracte de "ART. 488 01 .07.202 1 
fiducie conform Codului civil , Contracte de fiducie 
impozitele ~i taxele locale ln cazul persoanelor fizice ~i juridice care 
aferente masei patrimonia/e incheie contracte de fiducie conform Codului civil , 
fiduciare transferate fn cadrul impozitele ~i taxele locale aferente masei 
operatiunii de fiducie sunt platite patrimoniale fiduciare transferate fn cadrul 
de catre fiduciar Ia bugetele locale operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar 
ale unitatilor administrativ- Ia bugete/e locale ale unitatilor administrativ-
teritoriale unde sunt inregistrate teritoriale unde sunt inregistrate bunuri/e care fac 
bunurile care fac obiectul obiectu/ operatiunii de fiducie, cu respectarea 
operatiunii de fiducie , cu prevederilor prezentu/ui titlu 1 inceeand cu 
respectarea prevederilor data de 1 ;anuar;e a anutu; urmator celui in 
prezentului titlu, incepand CI:J date care a fost incheiat contractu/ de fiducie." 
de iRtei e lt:JRii I:JFFRiiteeFe ce/ei fn 
care a fost incheiat contractu/ de 
fiducie. 

24 CAP. X Pet. 214 ART 4 ALIN (1) 
Alte dispozitii comune La articolul 489, alineatul (1) se modified ~i va 
ART. 489 avea urmatoru/ cuprins: 
Majorarea impozitelor ~i "ART. 489 01.07.2021 

taxelor locale de consiliile locale (1) Autoritatea deliberativa a administratiei 
sau consiliile judetene pub/ice locale, Ia propunerea autoritdtii executive, 

( 1) Autoritatea deliberativa a poate stabili cote aditiona/e Ia impozitele ~i taxe/e 
administratiei publice locale, Ia locale prevazute in prezentul tit/u, in functie de 

I propunerea autoritatii executive, urmatoarele criterii: economice, sociale, ' 
poate stabili cote aditionale Ia geografice, urban;snce, precum ~ide 

I impozitele $i taxele locale 
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previizute In prezentul titlu, In necesitiitile bugetare locale, cu exceptio taxelor 
functie de urmiitoarele criterii : previizute Ia art. 494 olin. (10) lit . b)." 
economice, sociale, geografice, 
precum ~i de necesitiitile bugetare 
locale, cu exceptio taxelor 
previizute Ia art. 494 olin. (10) lit. 
b)~ 

25 lndexarea impozitelor ~i taxetor Pet. 215 ART 4 ALIN (2) 
locale La articolut 491 , dupii alineatul (1) se introduce un 

(1) Tn cazul oriciirui impozit sou nou alineat, alineatul (1 " 1) , cu urmiitorul cuprins: 
oriciirei taxe locale, care constii "(1 " tl Prin excee_tie de la e.revederile 01 .01 .2021 
lntr·o anumitii sumo In lei sou care alin. (11, sumele e.revazute In tabelul 
este stabilitii pe bozo unei anumite 

e.revazut la art. 470 alin. (51 ~; (61 se sume In lei , sumele respective se 
' indexeazii anual, pond Ia data de indexeaza anual In [unctie de rata de 

30 aprilie, de ciitre consiliile schimb a monedei euro In vigoare In e.rima 
locate, tinand cont de rata inflatiei zi lucratoare a lunH octombrie a Oecarui I 

pentru anul fiscal anterior, an ~; e.ublicata In Jurnalul UniunH 
comunicatii pe site-urile oficiale Euroe.ene ~;de nivelurile minime ale Ministerului Finantelor Publice 
~i Ministerului Dezvoltiirii e.revazute In Directiva 1999162/CE de 
Regionate ~i Administratiei ae.Ucare la vehiculele grele de marta 
Publice. e.entru utWzarea anumitor in[rastructuri. 

Cursu[ de schimb a monedei euro ~; 
nivelurile minime, exe.rimate In euro, 
e.revazute In Directiva 1999162/CE de 
ae.Licare La vehiculele grele de marla 
e.entru utWzarea anumitor in[rastructuri 
se comunica e.e site-urile oOdale ale 
Ministerului Finantelor Publice ~; 
Ministerului Lucrarilor Publice, DezvoltarH 
si Administratiei." conform Anexei. 

(2) Sumete indexate conform olin. Pet. 216 ART 4 ALIN (2) 
(1) se aprobii prin hotiirare a La articolul 491 , alineatul (2) se modified ~i va 
consiliului local ~i se aplicii In anul avea urmiitorul cuprins: 01 .01.2021 
fiscal urmiitor. La nivelul "(2) Sumele indexate conform olin. (1) ~i ~ 
municipiului Bucure~ti , aceasta se aprobii prin hotiirare a consiliului local ~i se 
atributie revine Consiliului General aplicii In anul fiscal urmiitor. La nivelul 
al Municipiului Bucure~ti. municipiului Bucure~ti, aceastii atributie revine 

Consiliului General al Municipiului Bucure~ti. " 

27 (8) Contraventiilor previizute in Pet. 217 ART 4 ALIN (1 ) 
prezentul capitol li se aplica La articolul 493, alineatul (8) se modified ~iva 01.07.202 1 
dispozitiile Ordonantei Guvernului avea urmiitorul cuprins: 
nr. 212001 privind regimul juridic "(8) Contraventiilor previizute in prezentul 
at contraventiilor, aprobatii cu capitol li se aplicii dispozitiile Ordonantei 
modificiiri ~i completiiri prin Legea Guvernului nr. 212001 privind regimul juridic at 
nr. 18012002, cu modificarile ~i contraventiilor, aprobatii cu modificiiri ~i 
completdrile ulterioare, iREIIJSi'l completiiri prin Legea nr. 180/2002, cu 
posi9iUtetee 6/ERiterii , pe loE se~:~ modificiirile ~i completiirile ulterioare." 
·n t eFmeR ae Eel m~:~lt 48 ae ore ae 
,e tle t e iREReierii proEes~:~l~:~i •,eer9el 
ori , a~:~pii wz, de le tlete 
EOR'liJRiEGFii 6/EeStiJi61, 6/ -j~:~miitete 
aiR miRim~:~l emeRzii. 

28 ART. 494 Pet. 218 ART 4 ALIN (1) 
lmplicatii bugetare ale La articotut 494, alineatul (10) litera c) ~i alineatul 

impozitelor ~i taxelor locale (11 ) se abrogii. 
(10) Constituie venit Ia bugetul 01.07.2021 
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'oca l sumele provenite din: 
I Ej f(Vfele e1ftfej~diEieFe de timl:JF~ 

we~~~te de lege, e1fd~siv 
mRtFe·,celeeme Ef:lelt~ielileF 
e-}eEt~ete €~ di,4J~eFee timl:JFeleF 
#5€8-le. 
0 tj ~~mele pFe~-t'R~te le eliR. 0()} 
m. ej ~i €j se ej~stee~e peRtF~ e 
Fe-}leEte Fete iR-}lefiei iR 
€BR-}BFFRitete €~ RBFFRele eiGBBFGte 
lR €BFR~R de .IAiRisteF~I ~RGRfeleF 
14JBii€e ~i MiRisteF~I {)~velteFii 
RegieRele ~i AdmiRistfefiei 
P~BiiEe. 

29 ART. 495A1 Pet. 219 ART 4 ALIN (2) 
(1) Pentru a nul 2016, primul Dupa articolul 495A1 se introduce un nou articol, 

I 

termen de plata a impozitului pe articolul 495A2, cu urmatorul cuprins: 
cladiri, impozitului pe teren, "ART. 495A2 01.01.2021 
respectiv a impozitului pe ln vederea stabiUrH imQozitului 12e 
mij loacele de transport, prevazut cladirile cu destinatie mixta a[late 1n 
Ia art. 462 a/in. (1), art. 467 olin. 

QrOQrietatea 12ersoanelor Ozice, Qotrivit (1) ~i Ia art. 472 a/in. (1), se 
proroga de Ia 31 martie 2016 Ia 30 art. 459 din Qrezentul Cod, 12entru anul 
iunie 2016. 2021 se stabilesc urmatoarele reg_ uti: 

(2) Prin exceptie de Ia Dlf2ersoanele Ozice care La data de 31 
prevederile art. 462 olin. (2), art. decembrie 2020 au 1n QrOQrietate clQdiri 
467 a/in. (2) ~i art. 472 a/in. (2), 

cu destinatie mixta au obligatio sa deQuna pentru anul 2016, contribuabilii 
care achita integral, pana Ia 30 0 declaratie Qe QrOQria rasQundere I f20na 
iunie 2016, impozitul pe c/Qdiri, La data de 15 martie 2021 inclusiv, Qrivind 
impozitul pe teren, respectiv suf2ra[ata [olosita 1n sco12 nerezidential; 
impozitul pe mijloacele de bl[ac excef2tie de La Qrevederile lit. al 
transport beneficiaza de 

Qersoanele Ozice ale caror SUQratete bonificatia stabilitcJ de consiliul 
local. [olosite 1n sco12 nerezidential au [ost 

declarate La organul [iscalQana La data 31 
decembrie 2020, fn con[ormitate cu 
modelul/TL 001-2016." 

ART. 4 ART. VII 
Modificarea ~i completarea ART. VII 

Codului fiscal (1) Prin derogare de Ia prevederile art. 4 din 
(1) Prezentul cod se modifica ~i Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu 

se completeaza prin lege, care modificarile fi completarile ulterioare, precum 
intra in vigoare in termen de fi cu modificarile fi completarile aduse prin 
minimum 6 luni de Ia publicarea in prezenta lege: 
Monitorul Oficial at Romaniei, a) prevederile art. I punctul 1 referitor Ia 
Partea I. art. 7 pet. 18 fi 37, precum fi punctele 2-5, 10, 

(2) Tn cazul in care prin lege se 13, 16, 19, 26, 27,30-33,47-49,51-57,59,61, 
introduc impozite, taxe sou 62, 64-66, 70, 71' 73-78, 80, 82-87, 89, 92, 116, 
contributii obligatorii noi, se 133-135, 137, 142-151, 153, 158-160, 166, 172, 
majoreaza cele existente, se 189, 190 intra in vigoare incepond cu data de 1 
elimina sau se reduc facilitati ianuarie 2021; 
existente, acestea vor intra in b) prevederile art. I punctul 6 referitor Ia 
vigoare cu data de 1 ianuarie a olin. (2) at art. 22 intra in vigoare incepond cu 1 
fiecarui an ~i vor ramane ianuarie 2021, respectiv cu prima zi a anului 
nemodificate eel putin pe fiscal modificat care incepe ulterior datei de 1 
parcursul acelui an. ianuarie 2021; 

(3) Tn situatia in care c) prevederile art. I punctele 34-36, 38-40, 

I 
modificarile $ifsau completarile se 43, 44, 46, 97, 98, 100, 102-107, 109-111' 118 
adopta prin ordonante, se pot referitor Ia art. 154 olin. (1) lit. d)_lj r), precum J 
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prevedea termene mai scurte de 1; punctele 121, 123, 124, 126-129, 138-141 se 
intrare in vigoare, dar nu mai aplka incepiind cu venjturUe aferente tun;; 
putin de 15 zile de Ia data urmatoare pubUcarH in Monjtorul Ofjdal at 
publicarii, cu exceptio situatiilor Roman;e;, Partea I, a prezente; leg;; 
prevazute Ia olin. (2). d) prevederUe art. I punctele 58, 69, 72, 99, 

(4) Fac exceptie de Ia 101, 108, 112, 122, 1251; 130 se apUca 
prevederile a lin. (1) ~; (2) incepiind cu venjturUe aferente lunU ;anuade 
modificarile care decurg din 2021; 
angajamentele internationale ale e) prevededle art. I punctul 165 ;ntra in 
Romaniei. v;goare incepiind cu data de 1 aprWe 2021. 

(2) PrevederUe art. VI aUn. (1) 1; (2) se apUca 
pentru obUgafWe declaratjve aferente 
venjturUor reaUzate incepiind cu anul 2020. 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul 
Roman;e;, cu respectarea prevederUor art. 751; 
ale art. 76 aUn. (2) djn ConsUtuf;a Romiin;e;, 
republkata. 

ANEXA 

Impozitul autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, 
calculat conform prevederilor legii 296/2020. 

Conform Directivei 1999/62/CE de aplicare Ia vehiculele de marfii- conform prevederilor art.l pct.215 din 
Legea nr.296/2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , sumele 
... rcvazute Ia art.470 alin. (5) ~i (6) din Codul fiscal se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei 
' ' ) In vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiedlrui an ~i de nivelurile minime prevazute in 
l· \X tiva 1999/62/CE de aplicare Ia vehiculele de marfii pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

Rata de schimb a monedei euro, respectiv 4,8740 RON, conform Jumalului Oficial al Uniunii Europene, 
publ icat Ia I octombrie 2020. 
Nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare Ia vehiculele grele de 
marfii pentru utilizarea anumitor infrastructure, sunt urmatoarele: 
(Sursa: https://mfinante.gov.ro/directiva-1999 2 ce-de-aplicare-la-vehiculele-de-marfa) 
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 ROMÂNIA  
 JUDEŢUL PRAHOVA  
 COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.649 / 11.01.2021 

 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  
privind numirea Preşedintelui de şedinţă  

 
 
Având în vedere prevederile:  
- art. 123 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ  ;  
- Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Proviţa de Sus;  

Luând act de:  
- referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator ; 
- raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT ; 
- analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și avizul de legalitate al 
Secretarului General al comunei Provița de Sus ; 
     În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a) și art.243 alin. 
(1) lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 
 

Art.1 Se numeşte domnul consilier ………… în calitate de Preşedinte de şedinţă al Consiliului 
Local al comunei Proviţa de Sus pentru perioada februarie 2021 - aprilie 2021 . 
Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică pe site-ul Primariei comunei şi se transmite 
către instituţiile şi autorităţile publice interesate.  
 
 
 

 
Iniţiator,  

 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR  
Nr.607 / 07.01.2021 

 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind numirea Preşedintelui de şedinţă 
 

 

Potrivit art. 123 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 
Consiliul Local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și 
funcționare a consiliului local , un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care 
conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se 
alege prin vot deschis cu majoritate simplă , prevăzută de art. 5, lit, ee . 

În conformitate cu prevederile art. 123, alin.(2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Consilierul local ales în condițiile alin. (1), poate fi schimbat din funcţie, la 
iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu 
majoritate absolută .  

Având în vedere faptul că mandatul de Preşedinte de şedinţă pentru domnul Voiculescu Ion 
Florin expiră în luna ianuarie 2021 , a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun 
spre aprobare Consiliului Local.  
 
 
 
 
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
SECRETAR GENERAL U.A.T. 
Nr.581 / 06.01.2021 
 

 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE  

privind numirea Preşedintelui de şedinţă  
 
 
 

Potrivit art. 123 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 
consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și 
funcționare a consiliului local , un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care 
conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se 
alege prin vot deschis cu majoritate simplă , prevăzută de art. 5, lit, ee . 

În conformitate cu prevederile art. 123, alin.(2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Consilierul local ales în condițiile alin. (1), poate fi schimbat din funcţie, la 
iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu 
majoritate absolută .  

Prin referatul de aprobare , primarul comunei Proviţa de Sus va propune un proiect de 
hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna 
februarie 2021 , până în luna aprilie 2021 . Proiectul de hotărâre are ca bază legală prevederile art. 
123 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Având în vedere faptul că mandatul de Preşedinte de şedinţă pentru domnul Voiculescu Ion 
Florin expiră în luna ianuarie 2021, propunerile primarului comunei Proviţa de Sus făcute prin 
referatul de aprobare şi prin proiectul de hotărâre sunt în conformitate cu prevederile legale, 
Consiliul Local fiind abilitat să hotărască oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre. 
 

 
SECRETAR  GENERAL  AL  UAT 

 
                                              jr. GOAGĂ  GABRIEL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
 PRIMAR 
 Nr.655 / 11.01.2021 

 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

privind plafonarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, sporurilor, indemnizațiilor 
pentru funcțiile de demnitate publică și cele asimilate acestora la nivelul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Provița de Sus, în anul 2021  
   

Având în vedere prevederile: 
-  HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 cu privire la modul de stabilire a salariilor de bază , 
-  Legea- cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- O.U.G.nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 
şi completarea  unor acte normative şi prorogarea unor termene 
Analizând : 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT,  

      - Avizele  celor trei comisii: - Buget, Finanțe, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Ecologie;    
                                                 -  Administrație Publică Locală, Juridic, Relații cu Cetățenii; 
                                                 -  Învățamânt, Sănatate, Cultură, Protecție Socială, Tineret și Sport;                                   
          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. a) și alin. (14), art. 139 alin. (1),alin. (3) lit a), 

art. 140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a) și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 
Art.1 În anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de 
demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora , cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară, cuantumul sporurilor, 
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar/solda lunară de care beneficiază personalul 
plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 
2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii. 
Art.2(1) În situația deblocării nivelului drepturilor de care beneficiază personalul plătit din 
fonduri publice, prevăzute la art.1, se vor recalcula de îndată toate drepturile privind 
indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică și cele asimilate acestora, pentru funcțiile 
publice și contractuale la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Provița de Sus , 
toate sporurile și indemnizațiile  .  
(2) Stabilirea drepturilor bănești cuvenite în situația prevăzută la alineatul (1) se va face prin 
dispoziție a Primarului, cuantumul drepturilor bănești cuvenite stabilindu-se prin înmulțirea 
coeficienților de ierarhizare, prevăzuți în  HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 cu privire la 
modul de stabilire a salariilor de bază , cu salariul brut pe țară garantat în plată, în vigoare la 
momentul respectiv . 
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Art.4 În situația emiterii dispozițiilor de către Primar în ceea ce privește modificările legale ale 
cuantumului salariilor de bază lunare, ocuparea/vacantarea posturilor în condițiile legii, 
dezvoltarea carierei sau orice alte prevederi legale se vor aplica conform legilor în vigoare . 
Art.5 Prezenta hotărâre se pune în aplicare de Compartimentul Taxe și Impozite Financiar 
Contabil din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus și se va comunica persoanelor şi 
autorităţilor publice interesate de Secretarul General al comunei Provița de Sus. 
 

Iniţiator proiect 
Primarul comunei Proviţa de Sus, 

ing. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
  
  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
PRIMAR 
Nr. 622 / 08.01.2021  
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

privind plafonarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, sporurilor, indemnizațiilor 
pentru funcțiile de demnitate publică și cele asimilate acestora la nivelul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Provița de Sus, în anul 2021  
 

 

Potrivit art. 129 alin.(2) lit.a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul Local exercită atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, 

organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului 

     Analizând raportul de specialitate întocmit pentru proiectul de hotărâre privind plafonarea în 
anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, a indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate 
publică şi funcţiilor asimilate acestora , a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară, cuantumul sporurilor, 
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar/solda lunară de care beneficiază personalul 
plătit din fonduri publice, la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în 
măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, 
consider că este oportun și supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Provița de Sus  
prezentul proiect de hotărâre .  
 

Primar, 
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS  
SECRETAR GENERAL AL UAT 
Nr.584 / 07.01.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind plafonarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, sporurilor, indemnizațiilor 

pentru funcțiile de demnitate publică și cele asimilate acestora la nivelul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Provița de Sus, în anul 2021  

  
Analizând prevederile : 
- HCL  Provița de Sus Nr. 2/25.01.2018 cu privire la modul de stabilire a salariilor de bază și ale 
- O.U.G.nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea  
unor acte normative şi prorogarea unor termene, 
Luând în considerare că : 
(1)  Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) şi (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de 
bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care 
beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă 
pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii. 
 (2)  Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, începând cu drepturile aferente lunii 
ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate 
acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2020. 
(3)  În anul 2021, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 
potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri 
publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în 
măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 
 (4)  Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine 
la nivelul din anul 2020. 
Constatăm că drepturile salariale de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice 
(demnitari, funcționari publici, personal contractual și asimilați acestora) se menţine la acelaşi 
nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi 
funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 
Analizând prevederile legale, consider că este necesar un proiect de hotărâre care să armonizeze 
prevederile legale și să ajute la punerea în practică a acestora . 
 

   Secretar  General al UAT, 
jr. Goagă Gabriel 
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