ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOZIENI
JUDEŢUL NEAMŢ
HOTĂRÂRE
Nr. 38 din 27.12.2010
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
Consiliul local al comunei Bozieni,judeţul Neamţ;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Bozieni înregistrată sub nr. 3636 din
20.12.2010,raportul compartimentului de resort şi avizul favorabil al comisiei de specialitate ;
Luând în considerare prevederile art.9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;
Având în vedere prevederile :
- art. 36 alin. (2) lit. ,,b” si alin. (4) lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările
si completările ulterioare ;
- art. 253 alin. (2) si (6) , art. 255 alin. (2), art. 258 alin. (1), art. 260 alin. (2), art. 265
alin. (2), art. 267 alin. (1),(4),(7),(11),(12) si (13), art. 268 alin.(1),(2),(3),(4) si (5), art.
270 alin. (4), art. 271 alin.(2) , art. 275 alin. (2), art. 278 alin. (1),art.279 alin. (2), art.
282 alin.(1),(2), si (3), art. 283, art. 286 alin. (1),(2),(3),(4) si (6),art. 287, art. 288 alin.
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările
ulterioare ;
- pct. 4-8, pct. 9 alin.(1),(2),(3),(4) si (5), pct. 11 alin.(3), pct. 14 alin.(11) lit. ,,b” si ,,c”,
pct.22 alin.(2) lit. ,,f”, pct.24 alin.(2), pct. 52 alin.(1) lit. ,,f”, pct. 54 alin. (1),(2) si (3),
pct. 72 alin.(3), pct.77 alin. (4), pct. 91, pct. 128, pct. 131 alin. (1), pct.132 alin. (1),
pct. 134, pct. 141, pct.142, pct. 143, pct. 146, pct.149, pct. 153 alin.(3), pct.155
alin.(1) lit. ,,c”, pct. 156 alin.(2), pct.158 alin.(3) si (4), pct. 159, pct. 163, pct. 165
alin.(1),pct. 180 alin.(1) , pct. 185, pct. 188, pct. 192, pct. 205, pct. 220, pct. 221/1,
pct. 222, pct. 224 alin. (1) si (2), pct. 226 si pct. 290/1 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare ;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul 2010;ale O.U.G. nr. 59/2010 pentru modificarea art.252 şi art.263 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal;
Văzând necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2011 în
scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte , precum şi de condiţiile
specifice zonei , pe de alta parte ;
In temeiul dispoziţiilor art.36,alin. (4),lit. ,,c” şi art.45, alin. (2),lit. ,,c” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001,republicată;
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Art . 1 . Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011 , după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sumă fixă prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile,
impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010, constituind anexa nr. 1 ;
b) cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi
completările ulterioare , se stabileşte la 1%
c) cota prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi
completările ulterioare , se stabileşte la 10 %
d) cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi
completările ulterioare se stabileşte la 3 %
e) cota prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu
modificările şi completările ulterioare , se stabileşte la 5 %
Art . 2 . Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin. (2) , art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare , se stabileşte după cum
urmează :
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %
b) în cazul impozitului pe teren , la 10 %
c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport , la 10 %
Art . 3 . Pentru anul 2011 nu se aplică majorări ale impozitelor şi taxelor locale în baza art. 287
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare .
Art . 4 . Pentru delimitarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren , pentru anul 2011 se
menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bozieni nr.
30/19.12.2002 modificată şi completată prin HCL nr. 33 din 28.11.2003 ,cu specificaţia că zonelor I
, II , III şi IV din extravilan (aşa cum au fost numerotate în HCL 30/2002) le corespund zonele
A,B,C şi D (conform art. 247 din Legea 571/2003 coroborat cu punctul 5 la art. 247 din Normele
metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal , aprobate prin Hotărârea
Guvernului României nr. 44/2004).
Art . 5 . Terenurile pentru care nu se datorează impozit , potrivit art. 257 , lit. ,,i” din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare , sunt :
a) terenurile ocupate de iazuri şi bălti
Art . 6 . Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale , inclusiv hotărârile
Consiliului local al comunei Bozieni , judeţul Neamţ , prin care s-au instituit /stabilit impozite si taxe
locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevazută în anexa nr. 2 .
Art . 7 . Lista cuprinzând actele normative , inclusiv hotărârile Consiliului local al comunei
Bozieni , în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal
curent , este prevăzută în anexa nr. 3 .
Art . 8 . Se stabilesc alte taxe şi tarife speciale,precum şi procedura de calcul, conform anexei nr.
4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art .9 . Pentru anul 2011 nu se acordă facilităţi fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la
art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare.
Art.10. (1) .Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.
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18.12.2009 a Consiliului local al comunei Bozieni privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe
anul 2010.
Art.11. Primarul comunei Bozieni va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art . 12 . (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Bozieni .
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei
Bozieni.

Preşedinte de şedinţă,
Neculai Grumăzescu

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar
Dorel Bălţătescu

Anexa 1
Hot. nr :38/27.12.2010
a Cons. Local al com.Bozieni
TABLOUL

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010
I. Codul fiscal - titlul IX „Impozite şi taxe locale”
Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care
constau într-o anumitã sumã în lei şi care se indexează/ajustează anual, în condiţiile
art. 292, şi, respectiv, art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează
potrivit art. 294 alin. (7)
CAPITOLUL II
Impozitul şi taxa pe clădiri
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor
fizice
Art. 251 alin. (3)
Valoare impozabilă
-lei/m2Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii de apă,
Tipul clădirii
canalizare, electrice canalizare, electrice
şi încălzire (condiţii
sau încălzire
cumulative)
A. Clădire cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsã sau
806
478
din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,
din piatrã naturalã, din cărămidã nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale
219
137
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic

C. Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D
F. În cazul contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A - D

137

123

82

54

75% din suma ca sar aplica clădirii

75% din suma ca s-ar
aplica clădirii

50% din suma ca sar aplica clădirii

50% din suma ca s-ar
aplica clădirii

CAPITOLUL III
Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii
Art. 258 alin. (2)
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
Zona în
- lei/ha
cadrul
localităţii
0
I
II
III
IV
V
A

8.921

7.408

6.508

5.640

766

613

B

7.408

5.600

4.540

3.832

613

460

C

5.600

3.832

2.874

1.821

460

306

D

3.832

1.821

1.519

1.060

300

153

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii Art. 258 alin. (4)
- lei/ha
Nr.
crt.

Zona/Categoria de
folosinţă

A

B

C

D

1.

Teren arabil

24

18

16

13

2.

Păşune

18

16

13

11

3.

Fâneaţă

18

16

13

11

4.

Vie

40

30

24

16

5.

Livadă

46

40

30

24

6.

Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră

24

18

16

13

7.

Teren cu ape

13

11

7

X

8.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 258 alin. (6)
- lei/ha
Nr.
crt.
1.

Zona/Categoria de folosinţă

A

B

C

D

Teren cu construcţii

27

24

22

19

2.

Teren arabil

43

41

39

36

3.

Păşune

24

22

19

17

4.

Fâneaţă

24

22

19

17

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt. 5.1

48

46

43

41

X

X

X

X

5.1. Vie până la intrarea pe rod

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la
nr. crt. 6.1

6.1. Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
7. forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
7.1.
pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
8.
piscicole
8.1. Teren cu amenajări piscicole

48

46

43

41

X

X

X

X

14

12

10

7

X

X

X

X

5

4

2

1

29

27

24

22

9.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

X

X

CAPITOLUL IV
Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 263 alin. (2)
Nr.
Mijloace de transport cu tracţiune
crt.
mecanică
Motorete, scutere, motociclete şi
1.
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1.600 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindric
2.
între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică
3.
între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică
4.
între 2.601 cmc şi 3.000 cmc
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
5.
peste 3.001 cmc
6.
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanicã cu
7.
masa totalã maximã autorizatã de până
la 12 tone inclusiv
8.
Tractoare înmatriculate

- lei/200 cm3 sau fracţiune din
aceasta 8
18
72
144
290
24
30
18

Art. 263 alin. (4)
Autovehicule de transport marfã cu masa totalã maximã autorizatã egalã sau mai
mare de 12 tone 1)

Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

I

Vehicule cu două axe
1.
2.
3.
4.
5.

II

Impozitul, în lei,
pentru vehiculele
angajate în
operaţiunile de
transport intern şi
internaţional
Vehicule cu
Vehicule cu
sistem de
sistem de
Vehicule
Vehicule
suspensie
suspensie
cu alt
cu alt
pneumaticã
pneumaticã sistem de
sistem de
sau un
sau un
suspensie
suspensie
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
Impozitul, în lei,
pentru vehiculele
angajate exclusiv în
operaţiunile de
transport intern

Masa nu mai puţin de 12
tone, dar nu mai mult de 13
tone
Masa nu mai puţin de 13
tone, dar nu mai mult de 14
tone
Masa nu mai puţin de 14
tone, dar nu mai mult de 15
tone
Masa nu mai puţin de 15
tone, dar nu mai mult de 18
tone
Masa cel puţin 18 tone

0

133

0

133

133

367

133

367

367

517

367

517

517

1.169

517

1.169

517

1.169

517

1.169

133

231

133

231

231

474

231

474

474

615

474

615

615

947

615

947

Vehicule cu 3 axe
1.
2.
3.
4.

Masa nu mai puţin de 15
tone, dar nu mai mult de 17
tone
Masa nu mai puţin de 17
tone, dar nu mai mult de 19
tone
Masa nu mai puţin de 19
tone, dar nu mai mult de 21
tone
Masa nu mai puţin de 21
tone, dar nu mai mult de 23
tone

5.
6.
7.
III

Masa nu mai puţin de 23
tone, dar nu mai mult de 25
tone
Masa nu mai puţin de 25
tone, dar nu mai mult de 26
tone
Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

615

623

615

623

623

973

623

973

973

1.545

973

1.545

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

Vehicule cu 4 axe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masa nu mai puţin de 23
tone, dar nu mai mult de 25
tone
Masa nu mai puţin de 25
tone, dar nu mai mult de 27
tone
Masa nu mai puţin de 27
tone, dar nu mai mult de 29
tone
Masa nu mai puţin de 29
tone, dar nu mai mult de 31
tone
Masa nu mai puţin de 31
tone, dar nu mai mult de 32
tone
Masa de cel puţin 32 tone

Art. 263 alin. (5)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfã cu masa totalã maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone2)

Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

Impozitul, în lei,
pentru vehiculele
angajate în
operaţiunile de
transport intern şi
internaţional
Vehicule cu
Vehicule cu
sistem de
sistem de
Vehicule
Vehicule
suspensie
suspensie
cu alt
cu alt
pneumaticã
pneumaticã sistem de
sistem de
sau un
sau un
suspensie
suspensie
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
Impozitul, în lei,
pentru vehiculele
angajate exclusiv în
operaţiunile de
transport intern

I

Vehicule cu 2+1 axe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II

Masa nu mai puţin de 12
tone, dar nu mai mult de 14
tone
Masa nu mai puţin de 14
tone, dar nu mai mult de 16
tone
Masa nu mai puţin de 16
tone, dar nu mai mult de 18
tone
Masa nu mai puţin de 18
tone, dar nu mai mult de 20
tone
Masa nu mai puţin de 20
tone, dar nu mai mult de 22
tone
Masa nu mai puţin de 22
tone, dar nu mai mult de 23
tone
Masa nu mai puţin de 23
tone, dar nu mai mult de 25
tone
Masa nu mai puţin de 25
tone, dar nu mai mult de 28
tone
Masa de cel puţin 28 tone

9.
Vehicule cu 2+2 axe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masa nu mai puţin de 23
tone, dar nu mai mult de 25
tone
Masa nu mai puţin de 25
tone, dar nu mai mult de 26
tone
Masa nu mai puţin de 26
tone, dar nu mai mult de 28
tone
Masa nu mai puţin de 28
tone, dar nu mai mult de 29
tone
Masa nu mai puţin de 29
tone, dar nu mai mult de 31
tone
Masa nu mai puţin de 31
tone, dar nu mai mult de 33
tone

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

60

60

137

60

137

137

320

137

320

320

414

320

414

414

747

414

747

747

1.310

747

1.310

747

1.310

747

1.310

128

299

128

299

299

491

299

491

491

721

491

721

721

871

721

871

871

1.429

871

1.429

1.429

1.984

1.429

1.984

7.
8.
III

9.
Vehicule cu 2+3 axe
1.
2.

IV

Masa nu mai puţin de 36
tone, dar nu mai mult de 38
tone
Masa nu mai puţin de 38
tone, dar nu mai mult de 40
tone
Masa de cel puţin 40

3.
Vehicule cu 3+2 axe
1.
2.
3.

V

Masa nu mai puţin de 33
tone, dar nu mai mult de 36
tone
Masa nu mai puţin de 36
tone, dar nu mai mult de 38
tone
Masa de cel puţin 36 tone

Masa nu mai puţin de 36
tone, dar nu mai mult de 38
tone
Masa nu mai puţin de 38
tone, dar nu mai mult de 40
tone
Masa nu mai puţin de 40
tone, dar nu mai mult de 44
tone
Masa de cel puţin 44 tone

4.
Vehicule cu 3+3 axe
1.
2.
3.
4.

Masa nu mai puţin de 36
tone, dar nu mai mult de 38
tone
Masa nu mai puţin de 38
tone, dar nu mai mult de 40
tone
Masa nu mai puţin de 40
tone, dar nu mai mult de 44
tone
Masa de cel puţin 44 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.579

2.197

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986

2.197

2.986

2.197

2.986

1.395

1.937

1.338

1.857

1.937

2.679

1.857

2.569

2.679

3.963

2.569

3.800

2.679

3.963

2.679

3.963

794

960

794

960

960

1.434

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

1.434

2.283

1.434

2.283

Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totalã maximã autorizatã

Impozit
- lei -

a) Până la 1 tonã inclusiv
b) Peste 1 tonã, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

8
29
45

d) Peste 5 tone

55

Art. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apã
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit
şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement*)
5. Scutere de apã
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau
fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi baraje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de
tone inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de
tone şi până la 3.000 de tone inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de
tone

18
48
181
Între 0 şi 964
181
X
482
783
1.205
1.928
157
X
157
241
422

CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Art. 267 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism
a) până la 150 m2 inclusiv
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv

- lei -

2
3
4

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv
f) peste 1.000 m2

5
6
6 + 0,005 lei/m2 pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2

Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări
Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice,
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electric, telefonie şi televiziune prin cablu

5 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean
Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă
1. în mediul
Art. 268 alin. (1)
rural
Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii pentru desfăşurarea
2. în mediul
unei activităţi economice
urban
Art. 268 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de
funcţionare
Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale
Art. 268 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător
Art. 268 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

5 lei inclusiv pentru fiecare m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie

10 lei inclusiv pentru fiecare racord

10 lei inclusiv

5 lei inclusiv
10 lei inclusiv
15 lei inclusiv
15 lei inclusiv pentru fiecare m2 sau
fracţiune de m2
40 lei inclusiv

100 lei inclusiv

CAPITOLUL VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

Art. 271
alin. (2)

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj
pentru reclamă şi publicitate

CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole
Art. 275
alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
a) în cazul videotecilor
b) în cazul discotecilor

- lei/m2 sau fracţiune
de m2 15 lei inclusiv
15 lei inclusiv

- lei/m2 1 inclusiv
1 inclusiv

CAPITOLUL XIII
Sancţiuni
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 294
alin. (3)
Art. 294
alin. (4)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la
240 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu amendă de la 240 lei la 600 lei

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare
la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
280 lei la 1.360 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 294 (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
alin. (6) prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei
la 960 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei.

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările
ulterioare
Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
Nr.
crt.

Extras din norma juridică

- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele
instituţii publice
Eliberarea
de
către
organele
administraţiei
publice centrale şi locale,
1.
de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în
exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii
de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri
prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte
pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2.

Eliberarea certificatului de producător

3.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani

4.

5.

6.
7.
8.
9.

- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico - legale şi a altor
certificate medicale folosite în justiţie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui
şi sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

Punct abrogat prin art.
80 lit. j) din Ordonanţa
Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi
taxele locale

X
2
2
X
2
4
Punct abrogat prin art.
1 pct. 144 din Legea nr.
174/2004 pentru
aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de
procedură fiscală

2
2
13
2

10.

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor
2
de stare civilă întocmite de autorităţile străine
11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
2
civilă
12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
2
sustrase, distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în
acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte
de identitate:
1.
X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru
cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de
identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie,
4
precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau
a reşedinţei cetăţenilor români
Abrogat prin
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
Ordonanţa de urgenţă a
reşedinţei
Guvernului nr. 70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
5
persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi
Abrogat prin
Ordonanţa de urgenţă a
legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
Guvernului nr. 70/2009

2.

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
Abrogat prin
Ordonanţa de urgenţă a
furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a
Guvernului nr. 70/2009
populaţiei
3
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
2
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de
conducere

1.

2.

3.

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de
conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
din categoria A
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E,
D1+E, Tb şi Tv
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E,
C, D, Tb, Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile C+E. D+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul
de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum
şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi
pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul
de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

X
5
Abrogat prin
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009
Abrogat prin
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

24
Abrogat prin
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009
Abrogat prin
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

72

Abrogat prin
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

prin
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la Abrogat
Ordonanţa de urgenţă a
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
Guvernului nr. 70/2009
conducere
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi
autorizare de circulaţie pentru probe
1.
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor
X
şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până
52
la 3.500 kg inclusiv
Abrogat prin
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată
Ordonanţa de urgenţă a
cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv
Guvernului nr. 70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai
125
mare de 3.500 kg
2.
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
8
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
3.
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
357
remorcilor

4.

CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date
1.
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a
4
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
1.
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu
13
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru
terenurile agricole şi forestiere3)

3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind
unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 097
din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării
eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate
asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit .

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOZIENI

Anexa nr.4
la HCL nr.38/27.12.2010
a Cons. Local al com.Bozieni

TAXE SI TARIFE LOCALE
PRACTICATE PENTRU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE DE
CĂTRE PRIMARIA COMUNEI BOZIENI IN ANUL 2011
ALTE TAXE LOCALE
1. Taxă pentru folosirea locurilor publice .
a) pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule şi autovehicule
- din vehicule cu tracţiune animală
- din autoturisme
- autovehicule mari ( autocamioane,autofurgonete)
- din autovehicule cu remorcă
- din autovehicule lungi

lei/zi
3,00
5,00
9,00
11,00
11,00

Procedura de calcul şi plata taxelor este următoarea :
1. Procedura de calcul:
a) pentru fiecare metru pătrat ocupat de vehicule cu tracţiune animală,taxa se stabileşte în sumă de
0,0125 lei/mp/oră (0,0125 lei/mp x 24 ore x 10 mp = 3,00 lei);
b) pentru fiecare metru pătrat ocupat de autoturisme,taxa se stabileşte în sumă de 0,0208 lei/mp/oră
(0,0208 lei/mp x 24 ore x 10 mp = 5,00 lei);
c) pentru fiecare metru pătrat ocupat de autovehicule mari , taxa se stabileşte în sumă de 0,01875
lei/mp/oră (0,01875 lei/mp x 24 ore x 20 mp = 9,00 lei);
d) pentru fiecare metru pătrat ocupat de autovehicule cu remorcă sau autovehicule lungi,taxa se
stabileşte în sumă de 0,01523 lei/mp/oră (0,01523 lei/mp x 24 ore x 30 mp = 11,00 lei ).
2. Certificat fiscal pentru bunuri mobile sau imobile
3. Anexa 24 (cerere deschidere procedură succesorală moştenire )
4. Taxă înscriere în asociaţia crescătorilor de taurine
5. Eliberare copii după înscrisuri din arhiva locală

= 4,00 lei
= 3,00 lei/formular
= 10,00 lei
= 3,00 lei /document

II. TARIFE LOCALE SPECIALE
1. Redactare şi înregistrare contracte arendă
şi închiriere
2. Măsurare teren agricol la solicitarea deţinătorului
titlului de proprietate
3. Copie xerox filă A 4
4. Copie xerox filă A 3

=

3,00 lei/formular

= 40,00 lei /ha sau
fracţiune ha
= 0,50 lei/pagină
= 1,00 lei/pagină

Plata taxelor stabilite se va face anticipat la casieria primăriei locale pe bază de chitanţă fiscală.

Anexa nr. 2
la H.C.L.nr.38 din 27.12.2010
a Consiliului local al com. Bozieni
Anul 2005
-

Hotărârea Consiliului local Bozieni nr. 9 din 25.03.2005 privind organizarea păşunatului pe anul
2005.
- Legea zootehniei nr. 72/2002.
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
- Hotărârea Consiliului local Bozieni nr. 34 din 30.09.2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor pe
anul 2006.
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
- Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 571/2003.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Anul 2006
-

Hotărârea Consiliului local Bozieni nr. 11 din 31.03.2006 privind organizarea păşunatului pe anul
2006.
Legea zootehniei nr. 72/2002.
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Consiliului local Bozieni nr. 39 din 22.12.2006 privind stabilirea de impozite şi taxe
locale pe anul 2007.
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.
Hotărârea Guvernului României nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal
2007.

Anul 2007
-

Hotărârea Consiliului local Bozieni nr. 13 din 30.03.2007 privind organizarea
păşunatului pe anul 2007.
Hotărârea Consiliului local Bozieni nr. 61 din 21.12.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2008 .
- Legea zootehniei nr. 72/2002.
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.
- Hotărârea Guvernului României nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal
2007.

Anul 2008

- Hotărârea Consiliului local Bozieni nr. 17 din 29.05.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2009 .
- Legea zootehniei nr. 72/2002.
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.
- Hotărârea Guvernului României nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal
2007.

Anul 2009

- Hotărârea Consiliului local Bozieni nr. 50 din 18.12..2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2010 .
- Legea zootehniei nr. 72/2002.
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu m odificările şi completările
ulterioare.
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale.
- Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal
2010.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea artr.252 şi art. 263 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare .

ANEXA nr. 3
la Hotărârea nr.38/27.12.2010
a Consiliului local al com.Bozieni

LISTA CUPRINZÂND ACTELE NORMATIVE ,INCLUSIV HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOZIENI IN TEMEIUL CĂRORA S-AU
ACORDAT FACILITĂŢI FISCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI
ANULUI FISCAL CURENT

- Legea nr. 571/2003 –Codul fiscal cu modif.şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

ANEXA nr. 3
la Hotărârea nr.38/27.12.2010
a Consiliului local al com.Bozieni

LISTA CUPRINZÂND ACTELE NORMATIVE ,INCLUSIV HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOZIENI IN TEMEIUL CĂRORA S-AU
ACORDAT FACILITĂŢI FISCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI
ANULUI FISCAL CURENT

- Legea nr. 571/2003 –Codul fiscal cu modif.şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

ANEXA nr.1 la
Hotărârea nr. 30/19.12.2002
a Cons. local al com. Bozieni

DELIMITAREA PE ZONE A TERENURILOR
DIN INTRAVILANUL SATELOR COMUNEI BOZIENI
PE STRĂZI COMPONENETE
I. Sat . BOZIENI
ZONA A/ rangul IV
- strada PRINCIPALĂ : - de la nr. 2 ( Cîrmaciu P Vasile ) la nr. 90 (Prisecareiu V Valeriu )
- de la nr. 1 ( Popa C Vasile ) la nr. 95 (Drăguşanu GH Anica)
ZONA B/ rangul IV
- strada PRIMĂVERII : - de la nr. 2 (Clădire fost CAP) la nr. 136 (Burghelea D Neculai).
- de la nr. 1 ( Radu C Vasile ) la nr. 81 (def.Ungureanu Gh Anica )
ZONA C/ rangul IV
- străzile : ALEEA PRINCIPALĂ : - de la nr. 2 (Popa I Constantin) la nr.4 (Popa C Emil)
INGUSTĂ : - de la nr. 2 (Murariu Gh Costel) la nr.12 (Tărâţă Gh Gheorghe
- de la nr. 1 (Murariu I Elena)
BUJORULUI : - de la nr. 2 (Caltea F Mihai) la nr. 10 ( Caltea Milica)
- de la nr. 1 (Bădărău Valerică ) la nr. 7 (Caltea Cătălina )
NUCILOR:
- de la nr. 2 (def.Toma Lenţa)
- de la nr. 1 ( Stratan C Constantin ) la nr. 11 (Pătrăuceanu
GH Gheorghe)
VIŞINILOR: - de la nr. 2 (Aşchiopoaei Liviu) la nr.40 A (Pricop Vasile )
- de la nr. 1 (Uniunea Bisericilor penticostale comunitatea NŢ)
la nr. 13 (Drăguşanu Valeria)
LALELEOR: - de la nr. 2 (Larion Elena) la nr. 10 (Mititelu P Vasile)
de la nr. 1 (Palade V Maria )
SOCULUI:
- de la nr. 2 (Prisecariu Gh Vasile) la nr. 16 ( Dascălu Neculai )
ROMANIŢEI : - de la nr. 2 ( Prisecaru Aglaia ) la nr. 24 ( Buzatu Miron)
- de la nr. 1 (Roman Vasile ) la nr. 19 (def. Larion Romel)
IANOŞ:
- de la nr. 2 ( Burghelea I Constantin ) la nr. 8 (def.Alexa
Maria )
- de la nr. 1 ( Cozma I Constantin ) la nr. 15 ( Iovu Gheorghe)
II. SAT BĂNEASA
ZONA A/ rangul V
- strada : SPERANŢEI :
- de la nr. 2 (Alexa Viorel ) la nr. 16 (Alexa Ancuţa )
- de la nr. 1 (Hriscu Sorin ) la nr. 11 ( Graur Aglaia )
ZONA B/ rangul V
- strada : IMAŞULUI :
- de la nr.2 (Ilieş Veleşcu ) la nr. 14 ( Dănilă Maria )
- de la nr.1 (Moroşanu Ioan) la nr. 13 (Onu Constantin)

-2ZONA C/rangul V
- strada : RĂZEŞI :
ZONA D / rangul V
- străzile : LEONTEŞTI
BÂRA :
III. SAT CRĂIEŞTI
ZONA A/rangul V
- străzile : FLORILOR

- de la nr. 2 (Oprea Gh Gheorghe) la nr. 16 (Dănilă Mina)
- de la nr. 2 (def.Enache Floarea) la nr. 6 (Leonte Didi)
- de la nr. 1 (Vacariu V Vasile)
- de la nr. 2 (Vacaru Maria) la nr. 12 ( Grosu Maria)

- de la nr.2 (Grumezescu Jorj) la nr. 38 (def.Ungureanu
Gheorghe)
- de la nr.1 (Ursu Zamfira) la nr. 21 (Enache Sandu)
CRIZANTEMELOR : de la nr. 2 (Popovici Marinica) la nr. 32 (Cojocariu Elena)
- de la nr. 1(Ungureanu Leontina la nr. 33 ( Găluşcă Ionel)
ZONA B/rangul V
- strada ETERNITĂŢII :
- de la nr. 2 (Oprea Aurelian) la nr. 20 (Tudor Sofica)
- de la nr. 1 ( Bloc 3 ) la nr.41 (Popa Maria)
ZONA C /rangul V
- strada : NARCISELOR: - de la nr. 2 ( Ciobanu Vsile) la nr. 10 (def.Bozianu Maria)
- de la nr. 1 (Scoala Crăieşti) la nr. 15 (Carp Aurica)
ZONA D/rangul V
- străzile : POIENIŢEI : - de la nr. 2 (Aruştei Constantin) la nr. 18 (Ciobanu Gherghina)
- de la nr. 1 (Dascălu Constantin) la nr. 11 (Găluşcă Octavian)
RÂPILOR
- de la nr. 2 (def. Cucoranu Ioan) la nr. 8 (Bradu StafieNeculai)
- de la nr. 1 (Diaconu ionel) la nr. 3 (Popa T Costache )
IZVOARELOR – de la nr. 2 (Damian Sofica) la nr. 14 (Băisan Constantin )
- de la nr. 1 ( Handuc Gheorghe ) la nr. 5 (Postolache Ştefaan)
ECOULUI :
- de la nr. 2 (Oprea Silvia) la nr. 8 (Oprea V Ioan)
- de la nr. 1 (Prichici Marinica)
STEJARULUI: - de la nr. 2 (Baciu Vasile ) la nr. 10 (Bozianu Maria)
- de la nr.1 (Enache St Constantin )
OGOARELOR: - de la nr. 2 (Ursu I Vasile) la nr.10 (Ursu D Gheorghe)
- de la nr. 1 (Def.Bogza Romel) la nr. 5 (Lupaşcu Ernani)
SALCIEI
- nr.1 Baciu V Vasile
AL CRIZANTEMELOR : - de la nr. 1 (Alexa Elena) la nr. 5 (Vasiliu
Alexandru)
IV. SAT. CUCI
ZONA A /rangul V
- străzile : PLOPILOR :
- de la nr. 4 ( Radu GH Vasile) la nr. 78 (Ţurcă N Ctin)
- de la nr. 3 (Chelaru Melu) la nr. 55 (Cotfasă I Ioan)
TEIULUI :
- de la nr. 2 (Paraschiv GH Gheorghe) la nr.136 (Bălţătescu A
Mihai)
- de la nr. 1 ( Cojocaru Aurica) la nr. 131 (Bălţătescu C Maria)
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ZONA B /Rangul V
- strada : FERMEI

- de la nr. 2 A (Grumezescu C Ctin) la nr. 60(Clădiri IAS)
- de la nr. 1 (Clădiri IAS) la nr. 29 (Botezatu Gheorghe)

ZONA C /rangul V
- străzile : IZLAZULUI : - de la nr. 2 (Popovici Neculai) la nr. 4 (Bădărău Mihai)
- de la nr. 1 ( Cozma Traian) la nr. 65 (Neagu C Ioan)
LIVEZILOR: - de la nr. 2 (Mocanu I Ioan) la nr. 18 (Olaru Aurelian )
- de la nr. 1 ( Neagu I Constantin( la nr. 3 (Neagu J Doinel )
ZONA D / rangul V
- străzile : ROTUNDĂ : - de la nr.2 (Neagu Alexandrina) la nr. 8( def.,Mihalache Floarea)
- de la nr. 1 (Rubică Adela) la nr. 3 (Rubică GH Maria)
VIITORULUI: - de la nr. 2 (Cotfasă N Elena) la nr.22 (Camară Georgeta)
- de la nr. 1( Grumezescu N Dtru) la nr. 13 (Cojocaru Maria)
CIREŞULUI : - de la nr. 2 (Grumezescu I Dumitru) la nr. 10 (Serban Costică)
- de la nr. 1 (Drăguşanu Ion) la nr. 17(Neagu Valentina)
Al. CIREŞULUI_ de la nr. 2 (Grosu Gh Gheorghe –Gelu) la nr. 6(Grosu Gh GH)
BUSUIOCULUI:_ de la nr. 2 (Puşacaşu Ilinca) la nr. 4 (Bădărău Olga)
- de la nr. 1 (Grosu V Vasilică) la nr. 5 (Mocanu Vasile)
Al.FERMEI:
- de la nr. 2(Păduraru Gheorghe) la nr. 8 (Ilaşcu D Neculai)
- de la nr. 1 (Radu Vasilică) la nr. 5 (Grosu Melu)
(Fundul Băbuşei) _ Apostoaiei Dumitru nr. 2 şi Grumezescu T Neculai nr.1
V.SAT IUCŞA
ZONA A / rangul V
- strada : TINERETULUI – de la nr. 2 ( Burghelea Constantin ) la nr. 108(Roşu Anica )
- de la nr. 1 (Chifor Valerică ) la nr. 59 (Mihăilă Profira)
ZONA B /rangul V
- străzile : VADULUI :
- de la nr. 2 ( Cepelea Gheorghe ) la nr. 42 (def.Alexa V)
- de la nr. 1 (Sârbu GH.Grigore) la nr. 45(Grumăzescu Neculai)
ŞCOLII :
- de la nr. 2 (Palaghia A Romel) la nr. 84 (Cozma Grigore)
- de la nr. 1 (Velea Constantin) la nr. 57(def.Aruştei V Gh)
ZONA C/rangul V
- străzile : ARINULUI
- de la nr. 2 (Alexa I Gheorghe) la nr.6 (Palaghia A Romel)
- de la nr. 1 (Aruştei Petru) la nr. 3 (Palaghia R Romel)
ZORILOR
- de la nr.2 (Fundăcescu Maria ) la nr. 10(Fundăcescu M Vasile)
VIILOR
- de la nr. 2 (Leonte Costică) la nr. 4 (def.Maxim Neculai)
- de la nr. 1 (Tărâţă Daniel) la nr. 7 (Maxim Adela)
Al.VIILOR
- de la nr. 1( Lupu C Gheorghe)
MĂRULUI
- de la nr. 2 (Leonte Valerică) la nr. 6 (Apalaghiei Chiriac)
- de la nr. 1 (def.Moroşanu Costache) la nr. 3 (Bălţătescu Lazăr)
LILIACULUI
- de la nr. 2 (Alexa Nicoleta ) la nr. 10 (Alexa M Vasile)
- de la nr. 1 (def.Rusu N Neculai) la nr. 13 (Iovu Neculai)
SALCÂMULUI - de la nr. 2 (def.Dur Victoria) la nr. 4 (Popa Gheorghe)
- de la nr. 1 (Tărâţă Zalomir ) la nr. 23 (def.Suhuleţ V Gheorghe)

-4- de la nr. 2 (Alexa Niculina) la nr. 12 (Drăguşanu Rică)
- de la nr. 1 (Def.Solomon Ioan) la nr. 5 (Enache Marian)
VIORELELOR – de la nr.2 (Bălţătescu Dumitru) la nr. 4(Maxim Anica)

ULMULUI:

DELIMITAREA PE ZONE A TERENULUI
DIN EXTRAVILANUL COMUNEI BOZIENI
Nr.
Cr.

Numărul tarlalei

1
2
3
4
5
6

18
24
25
27
36
40

7
8
9
10
11

40
15
16
17
18

Denumirea locală
I. SATUL BOZIENI
SES BUDA
CENUSARIE
JIDOGINĂ ,ELIADE,BUDA
MIHAIASA
DEDETEI,TARNA
DUMBRAVA
,VIA
MĂNĂSTRII,RACLES
LUCESCU DEAL
LA SCHIMB
FLEONDOR, CATARG
MALAISTE
INARIE

1
2
3

4
6
7

4
5
6
7
8
9
10

5
3
10
7
8
11
1

II. SATUL BĂNEASA
PODIŞ
STRIMBA
DE LA VALE DE SAT,7
PĂMINTURI
BERECHET
CATARG I-III
POIANA RĂZĂŞI
LEONTEŞTI
RĂZOARE
POIANA DASCĂLUI
SIPOTUL DE SUS

43
46
51
53
54
48

III.SATUL CRĂIEŞTI
CIMPUŞOR
POENI
VIDRAŞCU,FILITTI
MOARA GĂNESCU,NIŢESCU
LUNCA CRISTEI
SES GLOD,BUDAI

1
2
3
4
5
6

ZONA

I
I
I
II
III
III
III
IV
IV
IV
IV
I
III
II
III
III
III
IV
IV
IV
IV
I
I
I
I
I
II

7
8
9
10
11
12

49
49
50
40-41
49
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

78
81
82
24-25
61-75
80
83
19
87
84-85
88-90

1
2
3
4
5
6
7

10
10 I
3
3I
9
15
16

BOEREASCA,LOTRU
SĂCĂLENARI,VĂDENI
MĂNĂSTIREASCA,SILIŞTE
POIENIŢĂ I-IV
SUHAT
IN JOS,RÂPI

II
III
III
IV
IV
IV

IV . SATUL CUCI
TRUNCHI
BOZĂRIE
SES MOARĂ
7PAŞI,CARACAŞ,SOTIROAIA
PROPITURĂ,ARMEANU
LA RĂDENI,GOREA
URÂTA
COASTĂ CUCI
SES BĂBUŞA
COASTA BOLEACULUI
FUNDUL BĂBUŞEI

I
I
I
II
II
II
III
III
III
IV
IV

V .SATUL IUCŞA
HUCIUROI
POIANA BĂTRÂNI I – II
BÂRA I – II
VARNIŢĂ,LIPOVANCA
DEAL IUCŞA,HATI
DEAL ŢIGANI,ULM
HULUBA

I
II
III
IV
IV
IV
IV

