ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU
PROIECT
HOTĂRÂRE
privind instituirea taxei de mediu şi infrastructură pentru utilizarea echipamentelor și utilajelor
destinate obținerii de venituri din exploatarea şi vânzarea lemnului şi a produselor primare din lemn,
din exploatarea şi vânzarea materialelor de carieră, respectiv din executarea de lucrări cu folosirea
utilajelor şi echipamentelor grele, şi care folosesc infrastructura publică locală, pe raza comunei
Tarcău, precum şi pentru aprobarea Procedurii de aplicare a acesteia
Consiliul local al comunei Tarcău, judeţul Neamţ,
În conformitate cu prevederile art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal,
Având în vedere desfăşurarea pe raza comunei Tarcău a unui important volum de activitate economică
privind:
 producerea, transportul şi vânzarea lemnului rotund, precum şi a produselor rezultate din
prelucrarea primară a materialului lemnos,
 producerea, transportul şi vânzarea materialelor de carieră (nisip, pietriş, piatră brută, etc.)
 efectuarea de lucrări cu folosirea utilajelor şi echipamentelor grele, care necesită deplasarea prin
mijloace proprii, tractare sau pe platforme a acestora
prin utilizarea în acest scop de către agenţii economici a echipamentelor și utilajelor mecanizate
specifice necesare obținerii de astfel de venituri, utilizare având ca verigă finală inclusiv folosirea
infrastructurii publice locale, pentru transportul produsului finit sau a utilajelor pe raza comunei Tarcău,
în vederea valorificării;
În considerarea faptului că, în afara folosirii infrastructurii publice locale pentru realizarea de venituri
prin utilizarea echipamentelor şi utilajelor specifice, această activitate produce şi un important impact
negativ asupra mediului înconjurător, prin deteriorarea gravă a mediului natural în care sunt efectuate
lucrări de extracţie a materialelor de carieră, prin deşeuri din lemn nevalorificabile economic şi
rumeguş, lăsate în mediul natural de provenienţă a lemnului rotund sau produse prin prelucrarea
primară a materialului lemnos, respectiv prin emisii de carbon şi alte noxe în atmosferă în timpul
procesului de producţie bazat pe echipamente şi utilaje dotate cu motoare cu ardere internă, precum şi
prin aportul substanţial de gaze cu efect de seră generat prin arderea deşeurilor şi subproduselor din
lemn rezultate;
În baza Raportului de specialitate nr. 6491/17.06.2021 al Compartimentului Impozite şi Taxe Locale,
Văzând referatul de aprobare nr. 6492/17.06.2021 promovat de către viceprimarul comunei, care a
iniţiat proiectul de hotărâre şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul art. 129 alin. (4) lit. c) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul
administrativ, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1

(1) Se aprobă instituirea taxei de mediu şi infrastructură pentru utilizarea echipamentelor
și utilajelor mecanizate destinate obținerii de venituri din activitatea de producere,
transport şi vânzare a lemnului şi a produselor primare din lemn, din activitatea de producere,
transport şi vânzare a materialelor de carieră, precum şi din efectuarea de lucrări cu folosirea
utilajelor şi echipamentelor grele, care necesită deplasarea prin mijloace proprii, tractare sau
pe platforme a acestora, activităţi cu impact major asupra mediului înconjurător şi în care se
foloseşte infrastructura publică locală a comunei Tarcău, respectiv a drumului comunal şi a
reţelei de drumuri vicinale şi străzi de interes local, taxă denumită în continuare „taxa de
mediu şi infrastructură”, sau „taxa”.
(2) Taxa de mediu şi infrastructură constituie venit la bugetul local al comunei Tarcău.

Art. 2

Cuantumul taxei de mediu şi infrastructură datorate potrivit art. 1 se stabileşte după cum
urmează:
1. pentru transportul de material lemnos brut - 5 lei/mc, respectiv a produselor rezultate din
prelucrarea primară a materialului lemnos – 1 leu/mc;
2. pentru transportul de materiale de carieră (nisip, pietriş, piatră, etc.): 1 leu/mc
3. pentru deplasarea prin mijloace proprii, tractare sau pe platforme, a utilajelor şi
echipamentelor grele destinate executării de lucrări: 20 lei/zi de utilaj/echipament

Art. 3

Principiile de calcul şi de plată a taxei prevăzute la art. 1 sunt următoarele:
(1) În privinţa materialului lemnos brut şi a produselor rezultate din prelucrarea primară a
lemnului, taxa se percepe în legătură cu utilizarea echipamentelor și utilajelor mecanizate
specifice activităţii de exploatare a lemnului, în mediul natural de provenienţă a acestuia,
pentru producerea lemnului rotund, precum şi în cadrul unităţilor de prelucrare primară,
respectiv motofierăstraie, tractoare tip TAF, echipamente de secţionare, tractare, încărcare
şi transport, alte echipamente şi mijloace mecanizate de exploatare forestieră şi prelucrare.
(2) Taxa vizează în acelaşi timp şi impactul negativ asupra mediului înconjurător, generat prin
cantităţile de deşeuri din lemn nevalorificabile economic şi rumeguş, lăsate în mediul
natural de provenienţă a lemnului, prin emisiile de bioxid de carbon şi alte noxe în
atmosferă în timpul procesului de producţie bazat pe echipamente şi utilaje dotate cu
motoare cu ardere internă, prin deteriorarea terenurilor pe care se desfăşoară activităţile
mecanizate, precum şi prin aportul substanţial de gaze cu efect de seră generat prin arderea
deşeurilor primare şi a subproduselor din lemn rezultate din prelucrarea primară a acestuia,
ca şi combustibil pentru încălzire, producere de apă caldă menajeră sau prepararea hranei.
(3) În privinţa materialelor de carieră (nisip, pietriş, piatră, etc.), taxa se percepe în legătură cu
utilizarea echipamentelor și utilajelor mecanizate specifice activităţii de exploatare a
acestora în carieră sau în albia cursurilor de apă, în mediul natural de provenienţă, respectiv
buldoexcavatoare, încărcătoare tip Wola, concasoare, benzi transportoare, echipamente de
încărcare şi transport, alte echipamente şi mijloace mecanizate de exploatare şi prelucrare.
(4) Taxa vizează în acelaşi timp şi impactul negativ asupra mediului înconjurător, generat prin
cantităţile de materiale sterile şi nevalorificabile lăsate în mediul natural de provenienţă a
materialelor de carieră sau balastiere, prin emisiile de bioxid de carbon şi alte noxe în
atmosferă în timpul procesului de producţie bazat pe echipamente şi utilaje dotate cu
motoare cu ardere internă, prin deteriorarea terenurilor pe care se desfăşoară activităţile
mecanizate, precum şi prin deteriorarea substanţială a mediului înconjurător ca urmare a
activităţii utilajelor grele utilizate.
(5) În privinţa utilajelor şi echipamentelor grele destinate executării de lucrări, taxa se percepe
în legătură cu utilizarea pe raza comunei Tarcău a echipamentelor și utilajelor specifice
executării de lucrări mecanizate, pentru realizarea de venituri şi cu utilizarea în acest scop a
infrastructurii publice locale a comunei Tarcău, respectiv a drumului comunal şi a reţelei de
drumuri vicinale şi străzi de interes local.
(6) Taxa vizează în acelaşi timp şi impactul negativ asupra mediului înconjurător, generat prin
deteriorarea căilor de acces din zona desfăşurării de lucrări, prin emisiile de bioxid de
carbon şi alte noxe în atmosferă în timpul activităţii bazate pe echipamente şi utilaje dotate
cu motoare cu ardere internă, precum şi în cursul deplasării acestora, prin deteriorarea
terenurilor pe care se desfăşoară activităţile mecanizate, precum şi prin deteriorarea
substanţială a mediului înconjurător ca urmare a activităţii utilajelor grele utilizate.
(7) Taxa este percepută în măsura în care produsele finale ale activităţilor producătoare de
venituri prevăzute la alin. (1) şi alin. (3), respectiv materialul lemnos brut, produsele
rezultate din prelucrarea primară a lemnului şi materialele de carieră (nisip, pietriş, piatră,
etc.), sau, după caz, utilajele şi echipamentele grele destinate executării de lucrări prevăzute
la alin. (5), sunt transportate pe raza comunei Tarcău, utilizând infrastructura publică
locală, respectiv drumul comunal DC135 sau drumurile săteşti de interes local.

(8) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (3), taxa este calculată prin raportare la cantitatea de
produse transportate cu utilizarea infrastructurii publice locale, în considerarea faptului că:
(i)

intensitatea utilizării echipamentelor și utilajelor prevăzute la alin. (1) şi (3),

(ii)

intensitatea impactului negativ asupra mediului, descris la alin. (2) şi (4),

(iii) intensitatea utilizării infrastructurii publice locale,
(iv) cât şi realizarea de venituri pe raza comunei Tarcău sunt
direct proporţionale cu cantităţile de produse finale produse, transportate şi
valorificate
(9) Taxa de mediu şi infrastructură prevăzută la art. 2 punctele 1. şi 2. se calculează prin
raportare la cantităţile declarate şi înscrise în documentele însoţitoare ale transportului, dar
nu mai puţin decât cantitatea reală şi efectivă transportată.
(10) Taxa se percepe o singură dată pentru fiecare transport şi se plăteşte de către
transportator, la punctul de control şi taxare cu barieră amplasat în satul Tarcău, pe drumul
comunal DC 135, sau în orice alt punct de pe drumurile publice de interes local ale
comunei Tarcău unde sunt identificate mijloacele de transport auto supuse obligaţiei de
plată a taxei de mediu şi infrastructură.
(11) Au dreptul de a calcula şi încasa taxa, exclusiv pe baza documentelor justificative de
încasare (bon/chitanţă pentru plata cu numerar) persoanele desemnate de către primar în
acest sens, prin dispoziţie, cu legitimarea corespunzătoare în cazul în care perceperea taxei
se efectuează în alt loc decât la punctul de control şi taxare cu barieră sau sediul primăriei.
(12) Refuzul conducătorilor auto de a se supune controlului în trafic, la solicitarea persoanelor
desemnate de către primarul comunei Tarcău pentru calcularea şi încasarea taxei, în
cazurile prevăzute la alin. (1) şi (3), are ca efect emiterea de către organul fiscal local a
unei decizii de impunere pentru proprietarul autovehiculului, cu valoarea calculată la
nivelul unui cuantum majorat de trei ori al taxei, aplicat la volumul rezultat din împărţirea
sarcinii utile maxim autorizate pentru modelul respectiv de autovehicul (exprimată în tone)
la o greutate specifică medie, după caz, de 0,75 tone / mc la materiale din lemn şi de 1,6
tone/mc în cazul produselor de carieră sau balastieră.
(13) În cazul prevăzut la alin. (5), decizia de impunere se emite la valoarea calculată pentru un
număr prezumat de 5 zile de activitate, corespunzător prevederilor art. 2 punctul 3.
Art. 3

Procedura de stabilire, încasare şi control, precum şi de sancţionare a contribuabililor care nu
achită taxa de mediu şi infrastructură, este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre

Art. 4

(1) Taxa instituită prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022.
(2) La data prevăzută la alin. (1), HCL nr. 10/19 februarie 2015, cu modificările şi completările
aduse prin HCL nr. 41/31 iulie 2015, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 5

Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi
va fi comunicată către instituţia prefectului şi persoanele interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Mircea MĂCIUCĂ
Contrasemnează
secretar general
Dan CÂRLAN

Nr. ... din .... 2021
Număr consilieri locali în funcţie: 13
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Tarcău
cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri prezenţi

Anexă la HCL nr. ... / ... 2021
Procedura
de stabilire, încasare şi control a taxei de mediu şi infrastructură
precum şi de sancţionare a contribuabililor care nu achită această taxă
conform prevederilor HCL nr. .../... 2021
Art. 1 Taxa de mediu şi infrastructură reprezintă taxa percepută pentru utilizarea echipamentelor și
utilajelor mecanizate destinate obținerii de venituri din activitatea de producere, transport şi
vânzare a lemnului şi a produselor primare din lemn, din activitatea de producere, transport şi
vânzare a materialelor de carieră, precum şi din efectuarea de lucrări cu folosirea utilajelor şi
echipamentelor grele, care necesită deplasarea prin mijloace proprii, tractare sau pe platforme a
acestora, activităţi cu impact major asupra mediului înconjurător şi în care se foloseşte
infrastructura publică locală a comunei Tarcău, respectiv a drumului comunal şi a reţelei de
drumuri vicinale şi străzi de interes local, taxă denumită în continuare „taxa de mediu şi
infrastructură”, sau „taxa”.
Art. 2 În vederea stabilirii taxei de mediu şi infrastructură pe care o datorează la bugetul local al
comunei, contribuabilii au obligaţia de a depune la Primăria comunei Tarcău o declaraţie de
impunere, care trebuie să conţină minim elementele de identificare a contribuabilului, a
vehiculelor, echipamentelor şi utilajelor care urmează a utiliza infrastructura de drumuri locală,
tipul, precum şi capacităţile sau după caz cantităţile de mărfuri transportate şi categoria din care
acestea fac parte.
În cazul în care utilizarea infrastructurii locale nu se face ocazional atunci în declaraţia de
impune se va înscrie şi perioada în care contribuabilul estimează a utiliza infrastructura locală
pentru a transporta fracţionat cantitatea de mărfuri sau pentru deplasarea echipamentelor şi
utilajelor.
Art. 3 Stabilirea taxei de mediu şi infrastructură se face de către compartimentul impozite şi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tarcău, în baza declaraţiei de
impunere prevăzute mai sus, urmând a comunica cuantumul acesteia în scris contribuabilului. În
cazul în care din declaraţia depusă şi/sau documentele prezentate rezultă cantitatea de marfă
transportată într-o altă unitate de măsură decât cea prevăzută în hotărârea consiliului local atunci
pentru stabilirea taxei se vor utiliza elemente şi sisteme de conversie precum greutatea specifică,
tabele de cubaj, etc.
Art. 4 Încasarea taxei de mediu şi infrastructură se face prin:
- încasare şi plată directă la casieria Primăriei comunei Tarcău;
- plată în contul deschis la Trezoreria oraşului Bicaz pe numele comunei Tarcău, cont a cărui
descriere se comunică de compartimentul impozite şi taxe odată cu comunicarea cuantumului
taxei de mediu şi infrastructură datorate;
- încasarea şi plată la punctul de control existent la km 2 de pe DC 135 Tarcău – Ardeluţa, doar
în cazul unor transporturi ocazionale mărfuri şi pentru deplasarea echipamentelor şi utilajelor.
Art. 5 Contribuabililor care au achitat taxa de mediu şi infrastructură li se va elibera un document fiscal
(chitanţă sau bon valoric) la punctul de încasare, iar în cazul în care transportul de marfă este
fracţionat şi urmează a se derula cu mai multe mijloace de transport sau pe o perioadă de timp
mai mare li se va elibera şi un permis de utilizare a infrastructurii locale, pe care se va înscrie în
mod obligatoriu perioada de valabilitate.
Art. 6 Controlul respectării prevederilor prezentei proceduri, privind plata anticipată a taxei de mediu
şi infrastructură se face după cum urmează:
1. direct, de către:
a. funcţionarii care stabilesc cuantumul taxei de drum;
b. operatorii de la punctul de control înfiinţat la km 2 pe DC 135 Tarcău –Ardeluţa;
c. primarul comunei Tarcău şi împuterniciţii acestuia;

2. indirect, prin:
a. încheierea unor protocoale de colaborare cu reprezentanţii ocoalelor silvice şi direcţiei
silvice care eliberează documente de transport pentru mărfurile gestionate de către aceştia;
b. verificarea registrelor de trafic auto ţinute la punctul de control de trafic de pe DC 135
Tarcău – Ardeluţa;
c. verificarea documentelor publice de transport materiale puse la dispoziţia autorităţilor
locale de către autorităţile care autorizează/avizează/eliberează documente de exploatare şi
transport materiale;
Art. 7 În vederea îmbunătăţirii sistemului de colectare a taxei de mediu şi infrastructură, primarul
comunei Tarcău poate încheia convenţii şi contracte, prin care persoane autorizate în condiţiile
legii să desfăşoare activităţi economice să fie mandatate să stabilească, să încaseze şi să vireze în
conturile unităţii administrativ teritoriale taxa datorată de către contribuabilii prevăzuţi prin
prezenta hotărâre, contra unui comision de maxim 3% din sumele încasate.
Art. 8 În cazul în care contribuabilii sunt depistaţi, în urma controalelor efectuate prin orice modalitate
enumerată mai sus, că utilizează infrastructura locală de drumuri fără ca aceştia să deţină un
document valabil prin care să facă dovada achitării taxei de mediu şi infrastructură, aceştia vor fi
sancţionaţi contravenţional după cum urmează:
1. persoanele fizice – cu avertisment sau amendă contravenţională de la 300 la 500 lei;
2. persoanele juridice – cu avertisment sau amendă contravenţională de la 900 la 1500 lei;
Constatarea abaterilor şi aplicarea amenzii contravenţionale se face de către primar,
împuterniciţii acestuia şi organele locale de poliţie, care, la momentul încheierii procesului
verbal pe baza datelor deţinute, vor stabili şi pune în vedere contravenientului faptul că, pe lângă
amenda contravenţională aplicată, au obligaţia de a achita şi taxa de drum aferentă bunurilor
transportate pe reţeaua de drumuri locale, calculată după caz potrivit art. 3 alin. (12) şi (13) din
HCL nr. .../... 2021. În această situaţie impunerea se va face din oficiu.
În cazul în care agentul constatator, în baza verificărilor pe care le face, constată că
contribuabilul este la prima abatere atunci poate aplica contribuabilului respectiv, o singură dată,
sancţiunea avertismentului.
Sancţiunilor aplicate în baza prezentei proceduri le sunt aplicabile prevederile O.G. 2/2001,
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexele prezentei proceduri sunt:
1. declaraţie de impunere şi de stabilire prealabilă a taxei de mediu şi infrastructură;
2. permis de utilizare a infrastructurii locale pentru operaţiuni supuse taxei de mediu şi
infrastructură;
3. proces-verbal de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor, pentru nerespectarea prevederilor
prezentei Proceduri.
4. contract de mandat pentru colectarea taxei de mediu şi infrastructură

Anexa 1
la Procedura de stabilire, încasare şi control a taxei de mediu şi infrastructură
precum şi de sancţionare a contribuabililor care nu achită această taxă
conform prevederilor HCL nr. .../... 2021
Primăria comunei Tarcău
Nr. _____ din ________
DECLARAŢIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea taxei de mediu şi infrastructură
conform prevederilor HCL nr. .../... 2021
S.C. /P.F.A./Î.I./Î.F. __________________________________________________________
cu sediul social în localitatea _________________, judeţul _______________, identificată prin CUI
________________________, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ______________________,
reprezentată prin ____________________________ legitimat cu _____ seria _____ nr. ________
declar prin prezenta, pe proprie răspundere, cunoscând prevederile codului penal care sancţionează
declaraţiile neadevărate, că voi utiliza reţeaua locală de drumuri aflate în domeniul public al Comunei
Tarcău pentru:
1. transport ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. deplasarea echipamentelor / utilajelor ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
în ziua/perioada ______________________________________.
Anexez prezentei declaraţii următoarele documente privind provenienţa mărfurilor / echipamentului /
utilajului :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
De asemenea, am luat la cunoştinţă că la sfârşitul perioadei pentru care mi se eliberează permisul de
utilizare a infrastructurii de drumuri locale am obligaţia de a solicita regularizarea taxei, conform
prevederilor HCL nr. .../... 2021 pe bază de documentelor justificative din care rezultă cantităţile
transportate cu vehiculele utilizate.
Date de contact solicitant telefon/fax/email. ________________
Data __________

Semnătura/Ştampila

Comuna Tarcău
Compartiment impozite şi taxe locale

Decizie de impunere
În conformitate cu prevederile HCL Tarcău nr. .../... 2021, se stabileşte taxa de mediu şi infrastructură
datorată
la
bugetul
local
al
comunei
Tarcău
de
către
contribuabilul
_________________________________________ după cum urmează:
1. taxa de mediu şi infrastructură iniţială pentru utilizarea infrastructurii în perioada
_______________ în sumă de ___________________;
Data __________/Semnătura _____________

2. taxa de mediu şi infrastructură regularizată ca urmare a solicitării regularizării acesteia de către
contribuabil prin cererea nr. ______________ în cuantum de__________________, urmând a se achita
diferenţa de _______________/a se restitui suma de ______________________;
Data __________/Semnătura _____________

3. taxa de mediu şi infrastructură pentru utilizarea infrastructurii de drumuri locale de către
echipamente şi utilaje la suma de ___________________;
Data __________/Semnătura _____________

Anexa 2
la Procedura de stabilire, încasare şi control a taxei de mediu şi infrastructură
precum şi de sancţionare a contribuabililor care nu achită această taxă
conform prevederilor HCL nr. .../... 2021
Primăria comunei Tarcău
Nr. _____ din ________

PERMIS DE UTILIZARE
a infrastructurii de drumuri locale
pentru operaţiuni supuse taxei de mediu şi infrastructură

În conformitate cu prevederile HCL Tarcău nr. .../... 2021,
S.C. /P.F.A./Î.I./Î.F. _________________________________________________________
cu sediul social în localitatea _________________, judeţul _______________, identificată prin CUI
________________________, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ______________________,
reprezentată prin ____________________________ legitimat cu _____ seria _____ nr. ________ poate
utiliza reţeaua locală de drumuri aflate în domeniul public al comunei Tarcău pentru deplasarea
vehiculelor, echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri, după cum urmează:
1.

transport ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
2.
deplasarea echipamentelor/utilajelor _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
în ziua/perioada ______________________________________.

Data __________

Semnătura/Ştampila

Notă: numărul permisului este numărul de înregistrare a declaraţiei de impunere depusă de către
contribuabilul

Anexa 3
la Procedura de stabilire, încasare şi control a taxei de mediu şi infrastructură
precum şi de sancţionare a contribuabililor care nu achită această taxă
conform prevederilor hotărârii consiliului local
Comuna Tarcău

Seria TAR Nr.

Compartiment impozite şi taxe locale
PROCES - VERBAL
DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR
Încheiat astăzi: ziua

luna

anul

ora

în localitatea _____________________

Agent constatator:.........................................., din cadrul ………………………………….., având
legitimaţia de control/împuternicirea nr.............. eliberată de Primăria comunei Tarcău, la data de
……………….. în baza HCL Tarcău nr. .../... 2021, constat că:
-

-

Dl/Dna, cu domiciliul în localitatea............................ str.......................... nr...... bloc.......... etaj
......... ap............judeţ ............. legitimat cu B.I./C.I./P.A.S. seria ........nr................. emis de
...............................la data ......................................., C.N.P................................., ocupaţia............
locul de muncă.................................
Persoana juridică.................................. înmatriculată la O.R.C. cu nr..............................................
cod fiscal..............................cu sediul în localitatea .................................. , judeţul ......................,
strada..............................nr.............., reprezentată de Dl/Dna................................având funcţia
de.............................. C.N.P..................................

în ziua…… luna.........................…. anul.............. ora.................. locul............ a săvârşit următoarele:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Fapta săvârşită constituie contravenţie conform art. 8 alin. 1 din Procedura de stabilire, încasare şi
control a taxei de mediu şi infrastructură precum şi de sancţionare a contribuabililor care nu achită
această taxă conform prevederilor HCL Tarcău nr. .../... 2021 şi se sancţionează cu:
- avertisment conform art. 8 alin. 3 din Procedură, contravenientul fiind la prima abatere
- amendă contravenţională cuprinsă între ................... şi ……………..lei, conform art. 8 alin. (1)
pct……… din acelaşi act normativ.
Stabilesc:

AVERTISMENT/AMENDĂ ......................................... în sumă de lei

Contravenientul:
nu este de faţă / refuză să semneze / nu poate să semneze procesul verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Martor asistent: NUME ................................. Prenume......................C.N.P...............................................
Contravenientul a luat la cunoştinţă faptul că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat / a formulat
obiecţiuni: ...........................................................................................................................................
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului verbal ori,
după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, la
casieria Primăriei comunei Tarcău, adică ……………………lei.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei în termen
de 15 zile de la data înmânării / comunicării, la Judecătoria Bicaz

AGENT CONSTATATOR
(nume, prenume, semnătura)

MARTOR ASISTENT
(nume, prenume, semnătura)

CONTRAVENIENT
(numele şi prenumele, semnătura)

________________________________________________________________________________
Prezentul proces verbal ţine loc şi de înştiinţare de plată

Anexa 4
la Procedura de stabilire, încasare şi control a taxei de mediu şi infrastructură,
precum şi de sancţionare a contribuabililor care nu achită această taxă
conform prevederilor HCL nr. ..../.... 2021

CONTRACT DE MANDAT
pentru colectarea taxei de mediu şi infrastructură
Încheiat între :
1. Comuna Tarcău – judeţul Neamţ, persoană juridică de drept public, cu sediul social în comuna
Tarcău, judeţul Neamţ, cod fiscal 2614430, reprezentată legal prin primarul comunei, domnul ManoleDănuţ FÎRŢALĂ, în calitate de mandant;
2.
____________________________________________,
cu
sediul/domiciliul
___________________________, identificată prin ___________________, reprezentată legal prin
___________________________, în calitate de __________________, în calitate de mandatar
Mandantul şi mandatarul în calitate de părţi contractuale au convenit la încheierea prezentului contract
de mandat în următoarele condiţii.
Art. 1 Obiectul contractului
Obiectul contractului îl reprezintă împuternicirea mandatarului de către mandant pentru a colecta în
numele Comunei Tarcău, taxa de mediu şi infrastructură pe care au obligaţia de a o achita la bugetul
local al comunei persoanele fizice şi juridice în conformitate cu prevederile HCL Tarcău nr. .../... 2021.
Art. 2 Colectarea şi virarea taxei
Colectarea taxei se va face de către mandatar în baza formularelor cu regim special puse la dispoziţie de
compartimentul de specialitate din cadrul primăriei.
Virarea sumelor încasate după colectarea taxei de mediu şi infrastructură de către mandatar se va face în
termen de maxim 72 ore de la încasare, pe bază de borderou desfăşurător al încasărilor zilnice, direct la
casieria Primăriei comunei Tarcău. Prin excepţie se poate conveni ca virarea sumelor încasate să se facă
prin virament caz în care borderou desfăşurător al încasărilor zilnice va fi transmis mandatului în ziua
efectuării viramentului.
Art. 3 Durata contractului
Prezentul contract de mandat se încheie pe o durată de _______ ani şi poate fi prelungit prin act
adiţional încheiat între părţi.
Art. 4 Preţul contractului
Pentru îndeplinirea prezentului contractului de mandat mandatarul are dreptul de a se plăti cu titlu de
cheltuieli pentru îndeplinirea mandatului un procent de ___%. din totalul taxei de mediu şi
infrastructură încasate.
Plata se face în termen de 5 zile de la data facturii emise de mandatar pe baza documentelor care atestă
virarea sumelor încasate ca taxă de mediu şi infrastructură de către acesta.
Art. 5 Obligaţiile părţilor

1.

Mandatarul se obligă:

-

să execute cu bună credinţă contractul de mandat;

să colecteze taxa de mediu şi infrastructură în conformitate cu hotărârea consiliului local
utilizând formulare puse la dispoziţie de mandant
să întocmească zilnic un borderou desfăşurător al încasărilor cu menţionarea contribuabilului şi
a sumei achitate de către acesta;
să furnizeze informaţiile necesare mandantului pentru verificarea modului în care s-au stabilit şi
achitat de către contribuabili taxa de mediu şi infrastructură;
2.

Mandantul se obligă:

-

să sprijine mandatarul pentru a-şi îndeplini contractul;

-

să pună la dispoziţie formulare necesare îndeplinirii contractului;

să verifice modul în care s-a colectat taxa de mediu şi infrastructură şi să stabilească sumele
datorate ca preţ al contractului;
Art. 6 Încetarea contractului
Contractul de mandat încetează prin:
1.

ajungere la termen dacă părţile nu au convenit asupra prelungirii acestuia;

2.

prin acordul părţilor la data convenită de către acestea;

3.

revocarea mandatului de către mandant;

4.

în caz de insolvabilitate sau faliment al mandatarului.

Art. 6 Alte clauze
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a mandatului partea în culpă datorează celeilalte părţi
o penalitate de 1%/zi întârziere începând cu ziua următoare scadenţei pentru sumele nevirate sau
neplătite, după caz.
Prezentul mandat nu este transmisibil.
Folosirea unor mijloace care conduc la încasarea într-un cuantum diminuat a taxei de mediu şi
infrastructură de către mandatar din culpa acestuia obligă pe acesta la plata diferenţei de taxă stabilită în
urma controlului efectuat de mandat, precum şi a penalităţilor calculate pentru nevirarea la termen a
taxei de mediu şi infrastructură.
Mandatarul răspunde pentru gestionarea conform prevederilor legale a formularelor puse la dispoziţie
de mandant şi a sumelor colectate ca taxă de mediu şi infrastructură.
Art. 7 Alte dispoziţii
________________________________________________________________

Mandant
Comuna Tarcău
Primar
Manole-Dănuţ FÎRŢALĂ

Mandatar

