
 

    Anexa nr.8 la HCL nr.______din _______ 
                                                           

 

                                                          REGULAMENT 

                                   privind aplicarea taxei speciale de protecţie civilă 

 

 

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

modificată şi completată prin Legea nr.212 / 24.05.2006, începând cu anul 2018 se 

stabileşte, anual, taxă specială de protecţie civilă. 

        Taxa se datoreaza de la persoanele fizice, plătitoare de impozit pe clădiri, cu domiciliul 

stabil în Tirgu Neamţ în cuantum de 5 lei şi persoanele juridice care desfăşoară activitatea 

pe teritoriul localitatii Tirgu Neamţ în cuantum de 50 lei. 

                Taxa de protecţie civilă se încasează prin Direcţia de Taxe şi Impozite 

TirguNeamţ şi se virează în contul  deschis la Trezoreria Tirgu Neamţ - RO 87 

TREZ49321360206XXXXX 

         Sumele colectate vor fi folosite în exclusivitate pentru activităţile de protecţie civilă, 

conform actelor normative în vigoare respectiv : 

a) cheltuieli pentru investiţii (construcţii clădiri pentru sediul serviciului public voluntar 

pentru situaţii de urgenţă, punctul de comandă local principal şi de rezervă, depozitul 

de materiale din dotarea protecţiei civile, achiziţionarea de utilaje, maşini, aparatură 

şi altă tehnică necesare pentru intervenţiile la situaţiile de urgenţă şi asigurarea 

funcţionării sistemelor de transmisiuni – alarmare, adăpostire, apărare N.R.B.C, 

informatică şi alte specialităţi de protecţie civilă); 

b) cheltuieli pentru întocmirea studiilor şi documentaţiilor în domeniul protecţiei civile;  

c) cheltuieli pentru înzestrarea şi dotarea cu materiale, echipamente de lucru şi protecţie 

a voluntarilor din serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă; 

d) cheltuieli pentru asigurarea intervenţiilor la situaţii de urgenţă (achiziţionarea de 

carburanţi şi piese de schimb, asigurarea plăţii drepturilor voluntarilor inclusiv 

asigurarea medicală anuală, despăgubirea persoanelor care au suferit pagube în urma 

intervenţiilor şi / sau ajutoare sociale pentru sinistraţi); 

e) cheltuieli pentru executarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi alunecărilor 

de teren; 

f) cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea mijloacelor şi obiectivelor de protecţie civilă 

din dotare (mijloace de alarmare, adăposturi de protecţie civilă, spaţiile şi 

construcţiile din dotare, aparatura de înştiinţare şi cea folosită la pregătirea pentru 

protecţia civilă, maşinile şi utilajele din dotare); 

g) alte cheltuieli (pregătirea populaţiei, asigurarea salariilor şi altor drepturi de personal 

prevăzute în actele normative pentru salariaţii din Serviciul voluntar şi protecţia 

civilă, achiziţionare mobilier pentru sediile de protecţie civilă şi a materialelor de 

întreţinere şi curăţenie, furnituri de birou, apă, energie termică şi electrică etc.) 
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Sef SVSU, 
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                                        BUGETUL 
                   taxei speciale de protecţie civilă 

 

 

1. Venituri : 

 

a) de la persoanele fizice plătitoare de impozit pe clădiri       8000 persoane  fizice 

X 5 lei (taxa specială, anuală, de protecţie civilă propusă) = 40.000 lei; 

b) de la persoanele juridice          2500 operatori economici şi instituţii publice X 

50 lei (taxa specială propusă)                                     = 125.000 l;ei 

 

TOTAL  VENITURI                                                             = 165.000 lei 

 

2. Cheltuieli : 

 

        a) cheltuieli pentru investiţiile de protecţie civilă                         = 40.000 lei 

        b) cheltuieli pentru înzestrare şi dotare                                         = 25.000 lei 

        c) cheltuieli pentru intervenţii şi drepturi voluntari                      = 20.000 lei  

        d) cheltuieli pentru executarea lucrărilor de apărare                    = 40.000 lei 

        e) cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea tehnicii din dotare   = 30.000 lei 

        f) alte cheltuieli                                                                             = 10.000 lei   

 

            TOTAL  CHELTUIELI                                                         = 165.000 lei 
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