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     Regulament 

                                   Privind procedura de calcul si utilizarea taxelor speciale  

 A.Taxe speciale efectuate de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor  

(conform art.484.din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal-Cap.VIII din Anexa nr.1)  A .lit 

a;b;c;d;e;f;g;h;I;j;k;l., la cererea persoanelor fizice si juridice: 

 a)Mod de calcul :taxa se achita de catre persoanele care solicita furnizarea de date 

 b)Termen de plata :la data depunerii cererii 

  Veniturile realizate  vor fi utilizate de catre Orasul Roznov , in urmatoarele scopuri: 

 -intretinerea spatiilor in care isi desfasoara activitatea SPCLEP  Roznov; 

 -intretinerea sistemului informatic si a programelor implementate; 

 -achizitionarea de tehnica de calcul , mijlace de inventor, piese de schimb, bunuri si 

materiale consumabile, programe informatice noi, rechizite si birotica necesare desfasurarii 

activitatii SPCLEP Roznov; 

 -alte cheltuieli pentru asigurarea de conditii normale de munca , prestatie  decenta si 

igiena a salariatilor. 

 Taxele instituite se incaseaza in contul RO 49TREZ49121340202XXXXX  Trezoreria Piatra 

Neamt , pot fi achitate si  la caseria Primariei Roznov 

 

B.Taxe speciale de protectie civila: Cap.VIII din Anexa nr.1)  A .lit.o) 

 In conformitate cu prevederile art.25, litera “d” din Legea nr.481/08.11.2004 

modificata si completata prin Legea nr.212/24.05.2006, in vederea asigurarii masurilor de 

protective civila si functionare a Serviciului pentru situatii de urgenta, pentru anul 2022 se 

stabileste o taxa speciala de protectie civila; 

 a)Taxa se datoreaza  de persoanele fizice si juridice , dupa cum urmeaza : 

 -in cazul persoanelor fizice -10 lei / an pe gospodarie;  

            -in cazul persoanelor juridice care desfasoara activitati economice pe raza orasului 

Roznov                                                    -26 lei/an 



b)taxe pentru incheirea de contracte cu alte institutii din afara UATO  ROZNOV , in vederea 

asigurarii interventiei cu autospeciala din dotarea institutiei, in caz de incendiu,-3.000 lei/an 

  

c)taxa pentru prestarea serviciului de stingere a incendiilor 

conform  modelului foii de tarifare din anexa nr.8 la HCL    

                                                                                                                                                                                                 

      -taxa deplasare la beneficiar                                                                  9 lei 

 

     -taxa functionare pompa pentru interventie                                            7 lei 

     - taxa stationare autospeciala la dispozitie                                              3 lei 

      -taxa personal participant                                                                       1 leu 

       -taxa pompier voluntar                                                                          0.50lei                                            

 

Taxa pe protectie civila se incaseaza la caseria Primariei  Roznov sau prin mijloace O-nline in 

contul  RO41TREZ49121330208XXXXX, Trezoreria Piatra  Neamt 

 Termen de plata -31.03.2022 , data dupa care se vor percepe majorari de intarziere, 

calculate conform art.183 din Codul de Procedura Fiscala aprobat prin Legea nr.207/2015 

 Sunt scutite la plata taxei speciale de protective civila: 

  -persoane fizice:veteran de razboi, vaduve necasatorite ale veteranilor  de razboi, 

persoanele prevazute la art.1 al Decretului -lege nr.118/1190 si la art.1  din OG nr.105/1999, 

personae cu handicap grav  sau accentual, personae incadrate in gradul .I de invaliditate, 

reprezentati legali ai minorilor  cu handicap grav sau accentuat,  si minorilor incadrati in gradul  

I. de invaliditate. 

  -persoane juridice :institutii publice, asociatii fundatii si alte personae juridice  

fara scop patrimonial , unitati de cult religios recunoscute oficial , unitati sanitare publice,unitati 

de invatamant. 

  Sumele colectate  vor fi folosite in exclusivitate pentru activitatile de protectie 

civila , conform actelor normative in vigoare respectiv: 

a) Cheltuieli  pentru inzestrarea si dotarea cu materiale, echipamente de lucru si 

protective a persoanalului si voluntarilor din cadrul situatiilor de urgenta. 

b) Cheltuieli pentru asigurarea interventiilor la situatii de urgenta (achizitionarea de 

carburanti si piese de schimb , asigurare medicala persoane care deservesc 

respectivul serviciu. 

c) Cheltuieli pentru executarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si 

alunecarilor de teren; 

d) Cheltuieli pentru intretinerea si repararea mijloacelor si obiectivelor de protectie 

civila  din dotare; 



e) Alte cheltuieli , achizitioanarea de mobilier pentru sediile de protective civila , 

materiale de intretinere si curatenie , furniture de birou, apa, energie termica si 

electrica , etc.  

 

 

 

 

 C)REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  A ACTIVITATII  BAZAR, 

OBOR,PIATA. 

 

 

1.DOMENIUL DE APLICARE A REGULAMENTULUI 

 

1.1 Prezentul Regulament de organizarea si functionare este actul administrativ care detaliaza 
modul de organizare a activitatii, stabileste regulile de functionare,politicile , procedurile si 
atributiile  ce revin personalului din cadrul structurilor organizatorice aprobate conform 
legii. 

1.2 Regulamentul este aplicabil intregului personal care isi desfasoara activitatea in bazar, obor, 
piata din orasul Roznov. 
 

2.ACTE  NORMATIVE 

2.1.Legislatie 

 

-Ordinul  nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului  intern/managerial al entitatilor 

publice , cu actualizarile specifice ulterioare ; 

-Hotararea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata 

in unele zone publice; 

-O.G. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice  de administrare a  

domeniului public si privat de interes local aprobata prin Legea 3/2003; 

-Legea nr.477/2004 , privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si 

institutiile publice ; 



-Legea contabilitatii nr.82/1991- actualizata; 

-Ordinul nr.2634/05.11.2015, privind documentele financiar –contabile; 

-Ordinul nr.923/11.07.2014, republicat; 

-Legea nr.273/2006, privind finantele publice; 

-OG 119/1999, privind auditul public intern si controlul financiar preventiv; 

-OMFP nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv, cu toate modificarile si completarile ulterioare. 

2.2.Alte documente externe aplicabile 

 

-Hotarari specifice emise de Consiliul local Roznov 

 

 3.CONSIDERATII  GENERALE 

  

 3.1.Subordonari 

 

 3.1.1.Activitatea Bazar, Obor,Piata functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al orasului 

Roznov si sub conducerea executiva a Primarului oras Roznov. 

 3.1.2 Activitatea bazar, obor, piata  este subordonata Consiliului Local al orasului Roznov, sub 

conducerea si controlul Primarului Oras Roznov si este condusa de  viceprimar conform organigramei 

aprobate. 

 

 3.2.Organele de conducere , coordonare si control a activitatii 

  

 3.2.1.Organele de conducere , coordonare si control activitatii sunt; 

 a)Consiliul Local al orasului Roznov; 

 b)Primarul orasului Roznov; 

 c)Viceprimarul orasului Roznov; 

 d)Contabil sef al orasului Roznov. 

  

 3.2.2.Competentele organelor de conducere si coordonare a activitatii Bazar, Obor, Piata. 



 

A.Competentele Consiliului Local al orasului Roznov: 

 

a) aproba regulamentul de organizare a si functionare a activitatii , precum si modificarile si completarile 

ulterioare ale acestuia; 

b)aproba structura organizatorica, numarul de posture si statul de functii; 

c) aproba raportul de gestiune al activitatii , care face parte integranta din darea de seama a orasului 

Roznov; 

d)aproba bugetul de venituri si cheltuieli, contul de executie bugetara  si programul de activitate pentru 

exercitiul bugetar urmator; 

e) aproba anual taxele de bazar, obor, piata; 

 

B.Competentele Primarului oras Roznov 

 

a) aproba promovarea , proiectelor de hotarare care vizeaza  activitatea acestuia; 
b) avizeaza propunerea de buget si raportul anual; 
c) aproba rapoartele si referatele privind activitatea din piata , obor, bazar; 
d) avizeaza propunerile de alocare de fonduri; 
e) verifica activitatea curenta, primind informari cu privire la intreaga activitate; 
f) dispune misiuni de audit privind gestionarea fondurilor publice si respectarea legislatiei specific; 
g) emite dispozitii cu privire la activitatea bazar, piata , obor; 
h) emite dispozitii privind angajarea si sanctionarea personalului; 
i) implementarea planurilor si proiectelor de modernizare si dezvoltare a serviciilor specifice  

comercializarii produselor in piete si targuri, privind cresterea calitatii serviciilor . 
 

C.Competentele viceprimarului; 

 

     a)propune autoritatii administratiei publice locale aprobarea structurii organizatorice si a numarului 

de personal; 

     b)elaboreaza rapoarte privind activitatea desfasurata in cadrul obor, bazar, piata si intocmeste 

informari pe care le prezinta autoritati administratiei publice locale ; 

     c)intocmeste raportul anual de activitate; 

     d)propune sanctionarea  personalului din subordine, cu respectarea legislatiei in vigoare , cu avizul 

primarului oras Roznov; 

     e)asigura buna  desfasurare a raporturilor de munca dintre angajatii institutiei; 



     f)controleaza activitatea personalului ; 

     g)raspunde de buna administrare a intregului patrimoniu , conform legislatiei de specialitate in 

vigoare; 

    h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in sarcina sa, sau la dispozitia expresa a 

primarului. 

     i)organizeaza implementarea controlului intern managerial in conformitate cu legislatia specifica; 

     j)respectarea regulilor  igienico-sanitare si de protectia mediului; 

     k)gestionarea eficienta a spatiilor, instalatiilor si terenurilor administrate  conform regulamentelor 

aprobate de Consiliul Local; 

     l)afisarea taxelor si tarifelor , asigurarea incasarii faptice  a acestora  pe baza de documente legale , 

de la toti agenti economici sau persoane fizice care  desfasoara activitate de comert piete, bazar ,obor; 

D.Competentele contabil sef 

 

a) respectarea Hotararilor Consiliului Local Roznov si a dispozitiilor primarului oras Roznov; 

b) aplicarea politicilor nationale, regionale locale si a prevederilor normative  in desfasurarea activitatilor 

de comercializare a produselor si serviciilor de piata; 

c) urmarirea gestionari corecte a  sumelor incasate din taxele forfetare, chirii si taxe de piata; 

 

4.PATRIMONIUL SI RESURSELE  FINANCIARE ALE  ACTIVITATII DE AUTOFINANTATE 

4.1.Patrimoniul activitatii de autofinantate  este format din bunuri conform inventarului anual; 

4.2.Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si  subventii 

alocate de la bugetul local; 

4.3.Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii de autofinantate  se aproba de catre Consiliul Local 

Roznov; 

4.4 Angajarea , lichidarea si ordonantarea  cheltuielilor  din credite bugetare aprobate, se aproba de  

catre ordonatorul principal de credite , numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu. 

 

5.Managementul , organizarea si atributiile personalului antrenat in 

desfasurarea activitatii de autofinantate. 

 

5.1Conducerea curenta a activitatii de autofinantate este asigurata de viceprimarul orasului Roznov , 

care este subordonat Consiliului Local si Primarului oras Roznov; 



5.2Viceprimarul asigura conducerea , indrumarea si controlul personalului cu atributii in activitatea de 

autofinantate; 

5.3.Viceprimarul actioneaza permanent in vederea indeplinirii  la timp si in mod corespunzator a 

atributiilor ce ii revin din legi , hotarari, ordine,dispozitii fisa postului si a sarcinilor ce sunt stabilite prin 

prezentul regulament; 

 

6)Principalele activitatii desfasurate (parte administrativa) 

6.1 Organizeaza  comertul in piata, obor, bazar in conditii de protectie  optima a consumatorilor; 

6.2 Administreaza piata, oborul si bazarul  urmarind atragerea unui numar cat mai  mare de producatori 

agricoli si comercianti; 

6.3 Afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil  orarul de functionare, precum si tarifele  practicate in piata , 

obor, bazar; 

6.4 Ia masuri de control a activitatii comerciale desfasurate in piata , obor, bazar si sprijina actiunile 

desfasurate de organele de control autorizate in actiunile desfasurate de catre acestea; 

6.5 Urmareste modernizarea si valorificarea cat mai buna a spatiilor aferente . 

6.6 Asigură salubrizarea pieţei ,bazar,obor  ori de câte ori este necesar; 

6.7  Indruma si urmareste aplicarea   corecta a HCL privind taxele aplicate de catre casieri incasatori in 

piata ,bazar si obor. 

6.8 Accesul în perimetrul oborului  cu autovehiculul este permis doar cu plata unei taxe .stabilite prin 

HCL 

6.9. Refuzul sau nesupunerea la taxare atrage după sine evacuarea forţată din incinta pieţei, bazar , obor  

a comerciantului  cu sprijinul organelor de ordine. 

6.10.Incasarea locurilor ocupate de comercianti  in bazar se incaseaza in prima sambata a lunii sau in a 

doua sambata din luna in cazul in care comerciantul lipseste in prima sambata din luna; 

6.11.In cazul in care un comerciant care isi desfasoara activitatea in bazarul Roznov nu isi plateste locul 

pe care il ocupa pentru  doua luni isi pierde dreptul de a mai ocupa un loc in bazar; 

6.12. Fiecare utilizator al pieţei,obor,bazar este obligat să păstreze curăţenia în perimetrul mesei, în caz 

contrar, urmând ca la două atenţionări scrise să piardă dreptul de a mai desfăşura activitate în piaţa 

,bazar,obor  pe o perioadă de 3 (trei) luni. 

6.13.Verificarea comerciantilor care desfasoara activitate de tip fast-food ambulatorie , in piata ,bazar, 

obor , daca poseda autorizatie de functionare , precum si autorizatie sanitara veterinara. 

6.14 Fiecare comerciant va respecta masurile  referitoare la situatii de urgenta (PSI). 

7. – Atribuţiile casierului  

   Îndatoririle casierului  includ următoarele atribuţii principale: 



a) răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei primare privind activităţile de încasări şi plăţi prin 

casierie şi confirmă prin semnătură realitatea şi legalitatea operaţiilor; 

b) gestionează numerarul şi actele de valoare din gestiunea sa; 

c) încaseaza sumele de bani de la clienti, prin numarare faptica, in prezenta acestora; 

d) organizează incasarea banilor de pe pieţe, bazar obor; 

e) efectuează şi răspunde de verificarea, trierea, numărarea, împachetarea şi legarea banilor, 

conform prevederilor legale, aplică ştampila pe banderole; 

f) preda numerarul incasat,la casierul central al Primariei Roznov pe baza borderoului –

centralizator, care serveste la justificarea modului de utilizare a chitantelor; 

g) semnează procesul verbal de predare primire a banilor, chitantelor,biletelor cu taxa forfetara şi 

confirmă prin semnătură   primirea si respectiv predarea acestora; 

h) raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite; 

i) asigură şi răspunde de respectarea normelor de păstrare şi manipulare a numeralului incasat, pe 

care il  depune la caseria Primariei in prima zi lucratoare dupa data incasari; 

j)aplica taxele stabilite prin HCL; 

k)anunta conducerea institutiei , privind neregulile constatate in activitatea desfasurata de casier 

in vederea inlaturari acesteia; 

l)utilizatorii spatiilor bazar, obor, piata sunt obligati sa pastreze  si sa prezinte la control chitantele 

de plata , biletele taxa forfetara primate de la casierul incasator; 

m) exercită şi alte sarcini stabilite de conducere pentru domeniul său de activitate. 
 
8. - DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  

a). Prevederile  prezentului regulament se completează    ori de cate ori cu actele normative 

specifice în vigoare. Modificarea Regulament se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al 

orasului Roznov 

b). Prezentul Regulament se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local al 

orasului Roznov de aprobare. Se aduce la cunoştinţa personalului din cadrul Direcţiei- prin afişare 

la sediu şi a persoanelor interesate- prin publicarea pe pagina de Internet a Primăriei orasului. 

 
c)Taxele forfetare se pot achita la caseria Primariei Roznov sau prin casierii incasatori. 

  Sumele colectate  vor fi folosite in exclusivitate pentru cheltuieli de  intrertinere  a 

respectivului serviciu 

 

     Sef serviciu,               Secretar General,             Inspector ITL 

       Elena Zahariea             Alina Diana Stoian              Elena Astancai 



 

 


