ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAI VITEAZU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E Nr.32
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2022
Consiliul local al comunei Mihai Viteazu, întrunit în ședința ordinară pe data de 26.04.2021.
Vazand referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Viteazu; referatul compartimentului impozite şi
taxe ; avizul comisiei de specialitate nr.1- agricultura, activitații economico-finaciare, amenajarea teritoriului
și urbanism, protecția mediului și turism; prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare; prevederile legii 207/2015 privind codul de procedura fiscal precum si art. 129, alin
.1) și 2) , lit. b), alin.4), lit.c), art. 139, alin.3), lit.c);
În temeiul prevederilor art.196, alin 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

HOTARASTE
Art. 1. Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, prin indexarea acestora cu rata
inflatiei aferenta anului 2020, în cuantum de 2,6%, aplicabile la nivelul comunei Mihai Viteazu, conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Compartimentul impozite si taxe , urmarire si executare silita din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Mihai Viteazu, judetul Constanta va urmării punerea în aplicare a
prevederilor prezentei hotarâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022.
Art.4. Secretarul general al comunei Mihai Viteazu,judetul Constanta va urmării aducerea la
cunoștință a prevederilor prezentei hotărâri, tuturor factorilor interesați în termenul prevăzut de lege.
Adoptata cu __12__ voturi pentru, __0_ voturi impotriva, la sedinta fiind prezenti _12_ din totalul
de 13 consilieri in functie .

DATA : 26.04.2021
MIHAI VITEAZU
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ciamatu Hiristachi

CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL UAT,
Jr. Poteleanu Elena

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAI VITEAZU
CONSILIUL LOCAL

H OT A R A R E Nr.33
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
Consiliul local al Comunei Mihai Viteazu, Judet Constanta, intrunit in sedinta ordinara pe data de
26.04.2021
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei, proiectul de hotarare, referatul
compartimentului contabilitate nr. 1992/16.04.2021,avizul comisiei de specialitate nr 1;
Vazand prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completată,
prevederile art. 155, alin 1, lit.c) , alin 4, lit a) și b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
In temeiul prevederilor art.196, alin 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

H O T A R A S T E:
Art.1. Aprobarea prezentul articol privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 , care are
urmatorul cuprins :
LA PARTEA DE VENITURI:
lei
Impozit cladiri persoane fizice (07.02.01.01)
33.000
Impozit cladiri persoane juridice (07.02.01.02)
1.900.000
Impozit teren persoane fizice (07.02.02.01)
100.000
Impozit pe teren persone juridice (07.02.02.02)
15.000
Impozit teren extravilan (07.02.02.03)
420.000
Taxe judiciara de timbru (07.02.03)
9.000
Alte impozite si taxe de proprietate (07.02.50)
120.000
Taxe mijloace de transport persoane fizice si juridice (16.02.02)
195.000
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05)
80.000
Venituri din amenzi (35.02.01)
20.000
Alte venituri din amenzi (35.02.50)
50.000
Impozit pe venit din transferul din proprietate (03.02.18)
6.000
Venituri din vanzari (39.02.07)
22.287
TOTAL VENITURI PROPRII
2.970.287
Cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01)
723.000
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (04.02.04)
1.327.000
Sume defalcate din TVA ptr echilibrare buget local (11.02.06)
865.000
Sume defalcate pentru ajutor social
Cheltuieli materiale invatamant
Sume pentru persoane cu handicap
Tichete pentru elevi
Subventii pentru elevi cu nevoi speciale integrati in invatamant
Burse elevi
Subventii pentru lemne
Varsamant sec. dezvoltare bg. local
Varsamant din sect. de functionare
Sume programme naționale(extindere liceu Mihai Viteazu)
Sume din execent (4014) secțiunea dezvoltare- din care
Proiect CRIS - Școală
Proiect CRIS- Primărie
Alimentare cu apă și canalizare Sinoie
Drumuri
Sume din excedent secțiunea funcționare
TOTAL VENITURI

8.990
451.000
365.019
20.000
10.900
23.000
10.000
+
934.762
4.387.026
10.527
101.068
3.497.559
777.872
12.757.091
12.335.689

LA PARTEA DE CHELTUIELI:
Autoritati publice (51.02)
4.982.681
Cheltuieli de personal
1.850.000
Cheltuieli materiale
3.132.681
Din care, furnituri birou
10.000
Materiale curatenie
35.000
Iluminat, incalzit
90.000
Apa -canal
2.000
Carburant si lubrifianti
140.000
Transport profesori
50.000
Poștă și telecomunicații
70.000
Material cu caracter functional
100.000
Obiecte inventar
130.000
Reparatii curente
164.000
Alte cheltuieli cu materiale si servicii
2.291.681
Delegatii
50.000
Achizițional containere liceu
136.000
Leasing buldoexcavator
60.000
Achizișionare lamă zăpadă
25.000
Achiziționat balon presostatic liceu Mihai Viteazul
252.000
Invatamant (65.02)
481.002
Cheltuieli materiale
451.002
Tichete elevi
20.000
Subventii elevi probleme speciale
10.000
Proiect CRIS Liceu
10.527
Extindere liceu Mihai Viteazul
934.762
Dobânzi și comisioane leasing
24.000
Burse școală
23.000
Asistenta sociala, alocatii si alte indemnizatii
562.990
Din care :ajutor social
8.990
Asistenti personali/ indemnizatii
466.000
Alte ajutoare sociale
88.000
Proiect CRIS 68.02(58,01,01) Primarie
101.068
Servicii si dezvoltare publica
440.000
Din care:iluminat public
140.000
Alte cheltuieli
300.000
Modernizare drumuri (AFIR )
777.872
Alimentare cu apa si canalizare
3.497.559
Proiect Tehnic Alimentare cu apa si canalizare Mihai Viteazu
264.180
Proiect Tehnic Modernizare strada Sudului si strada Dealului
29.750
Studiu de fezabilitate Modernizare străzi Mihai Viteazu
154.700
TOTAL CHELTUIELI
12.757.091
Art.2 Primarul comunei împreuna cu compartimentul de contabilitate, vor urmarii aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari.
Art 3.Secreatrul comunei va urmarii aducerea la cunostinta,a prevederilor prezentei hotarari tuturor
factorilor interesati, in termenul prevazut de lege.
Adoptata cu__9__voturi pentru, __3__voturi impotriva, la sedinta fiind prezenti _12___din totalul
de 13 consilieri in functie .
DATA : 26.04.2021
MIHAI VITEAZU
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ciamatu Hiristachi
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL UAT,
Jr. Poteleanu Elena

ROMANIA
JUDEȚ CONSTANTA
COMUNA MIHAI VITEAZU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E Nr.34
privind însuțirea completarii și modificării inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al comunei Mihai Viteazu
Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu, întrunit în ședința ordinara pe data de 26.04.2021.
Având în vedere referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
registrul agricol
nr1883/13.04.2021 avizul comisiei de specialitate numarul 1, pentru agricultura, activitati economice, financiare,
gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism ,procesul verbal de inventariere
Prevederile din legea 82/1991- legea contabilitatii; ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ; art. 552,
553,554,555, 557 Cod Civil Roman, legea 18/1991, privind fondul funciar, republicata , art. 354, art. 356, alin. 2, art.
357, art. 129, alin2, lit.c) ; art.139, alin.2, lit.g) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art.196, alin 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

H O T A R A S T E:
Art. 1 Însușirea completarii și modificării inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
comunei Mihai Viteazu, judet Constanta, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2 Începând de la data adoptarii prezentei Hotărârea Consiliului Local Mihai Viteazu, nr.26/2021
privind aprobarea si completarea inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Mihai
Viteazu își încetează aplicabilitatea.
Art. 3 Compartimentul registrul agricol si contabilitate din cadrul primariei raspund de aducerea la
indeplinire a prezentei hotarari
Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut
de lege.
Art.5 Secretarul general al comunei Mihai Viteazu, doamna Poteleanu Elena, va urmării aducerea la
cunostință a prevederilor prezentei tuturor factorilor interesati, în termenul prevazut de lege.
Adoptata cu__12__voturi pentru, _0___voturi împotrivă, la ședință fiind prezenti ___12_din totalul
de 13 consilieri in functie .

DATA : 26.04.2021
MIHAI VITEAZU
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ciamatu Hiristachi

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
Jr. POTELEANU ELENA

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAI VITEAZU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E Nr.35
privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie emisa de catre CEC BANK SA
nr.675/24.12.2018 pentru proiectul,, ÎNFIINȚARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI
CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SINOIE”
Consiliul local al Comunei Mihai Viteazu, Judetul Constanta,întrunit în ședință ordinara pe data de
26.04.2021.
Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei, proiectul de hotarare, referatul
compartimentului contabilitate nr.1920/14.04.2021, avizul comisiei de specialitate nr 1; conform Contractului
de finantare nerambursabila nr. C0720A0I0021721400009 din data de 30.08.2018, cu modificarile si
completarile ulterioare încheiat cu AFIR, sentința civilă nr. 8846/2020 privind validarea primarului comunei
Mihai Viteazu, domnul Grameni Gheorghe; , art. 129 alin. (1 ) alin. 2 lit .b şi alin. 4 lit. ,,d,, si ,,e,, şi art. 139
alin. (3 ) litera ,, d ,, din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art.196, alin 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea solicitării de prelungire, până la data de 30.08.2022, a Scrisorii de Garantie nr.
675/24.12.2018 de la CEK BANK SA în valoare 2.312.877,70 lei destinata acoperirii în proportie de 100% a
avansului de 2.312.877,70 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr.
C0720A0I0021721400009 din data de 30.08.2018, cu modificarile si completarile ulterioare incheiate cu
AFIR..
Art. 2. Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de CEC
BANK SA.
Art.3. Secretarul general al U.A.T Mihai Viteazu, va urmării aducerea la cunoștință a prevederilor
prezentei hotărâri, tuturor factorilor interesați în termenul prevăzut de lege.
Adoptata cu _12__ voturi pentru, _0___voturi impotriva, la ședință fiind prezenti 12__ din
totalul de 13 consilieri in functie .

Data - 26.04.2021
MIHAI VITEAZU
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ciamatu Hiristachi
CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
Jr.Poteleanu Elena

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAI VITEAZU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE Nr.36
privind aprobarea semnarii unui contract de uz și servitute pentru drumurilor din domeniul
public al comunei Mihai Viteazu pentru SC Eolica Dobrogea One SA pentru paecul eolian
deținut în comuna Mihai Viteazu, județul Constanța
Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu, întrunit în ședință ordinară pe data de 26.04.2021
Vazand solicitarea SC Eolica Dobrogea One SA nr. 1985/16.04.2021 ; referatul de aprobare al
primarului comunei, proiectul de hotarare, avizul comisiei de specialitate nr 1, raportul compartimentului
urbanism ;
Avand in vedere prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului modificata si completata,
Legii 50/1991 repubilcata si modificata ; prevederile art.749, art.755, art.756, art.759, art.861 din Legea
287/2009 privind Codul Civil,art. 108, lit.e) , art.129, alin.2, lit.c) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul
administrativ;
În temeiul prevederilor art.196, alin 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

H O T A R A S T E:
Art.1 Aprobarea semnării unui contract de uz și servitute pentru drumurilor din domeniul public
al comunei Mihai Viteazu pentru SC Eolica Dobrogea One SA pentru parcul eolian deținut în comuna
Mihai Viteazu, județul Constanța,, drumuri evidențiate în anexa 1 la prezenta hotărâre,
Art.2 Se aproba modelul de contract anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. În schimbul constituirii dreptului de uz și servitute se stabilește o redevență anuală în cuantum
de 26.000 euro /an începand cu data semnarii contractului.
Art.3.Primarul comunei, va urmarii aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari prin
semnarea documentelor necesare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut
de lege.
Art.5 Secretarul general comunei Mihai Viteazu, doamna Poteleanu Elena, va urmării aducerea la
cunostinîță a prevederilor prezentei tuturor factorilor interesati, în termenul prevazut de lege.

Adoptata cu__12__voturi pentru, __0__voturi impotriva, la sedinta fiind prezenti _12___din
totalul de 13 consilieri in functie .

Data- 26.04.2021
MIHAI VITEAZU
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ciamatu Hiristachi
CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
Jr.Poteleanu Elena

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAI VITEAZU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE Nr.37
privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care
nu se supun îmnatriculării de pe raza a comunei Mihai Viteazu, județul Constanța
Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu, întrunit în ședință ordinară pe data de 26.04.2021
Vazand proiectul de hotarare, referatul de aprobare al primarului comunei, avizul comisiei de
specialitate nr 1, raportul compartimentului impozite și taxe nr. 1939/14.04.2021,
Avand in vedere prevederile art. 14, alin.1) din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, , cu
modificările și completările ulterioare, art. 22, lit.a) și art.25, alin.1) din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, modificată și completată, art. 23 din Ordinul nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării,
înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu
modificările și completările ulterioare;precum și prevederile art.129, alin.1, alin. 7, lit.s ) , alin 14 din O.U.G
nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu modificările și completîrile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196, alin 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

H O T A R A S T E:
Art.1 : Aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se
supun îmnatriculării de pe raza a comunei Mihai Viteazu, județul Constanța , dar pentru care există
obligativitatea înregistrării, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2.Taxa pentru înregistrara vehiculelor care nu se supun înmatriculării dar există obligativitatea
înregistrării :
1) Taxa de înregistre a vehiculelor este de 50 lei ;
2) Contravaloarea certificatului de înregistrare este de 30 lei ;
3) Contravaloarea a doua placuțe cu numar de înregistrare este de 50 lei ;
4) Pentru vehiculele cu tractiune anumală taxa de înregistrare este 80 lei, care cuprinde atât
taxa de înregistrare cât și contravaloarea certificatului de înregistrare și a plăcuței cu
numărul de înmatriculare
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Mihai Viteazu și compartimentul impozite și taxe, urmărire și executare silită din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art.4 Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut
de lege.
Art.5 Secretarul general comunei Mihai Viteazu, doamna Poteleanu Elena, va urmării aducerea la
cunostinîță a prevederilor prezentei tuturor factorilor interesati, în termenul prevazut de lege.
Adoptata cu_12___voturi pentru, __0__voturi impotriva, la sedinta fiind prezenti _12___din
totalul de 13 consilieri in functie .

Data- 26.04.2021
MIHAI VITEAZU
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ciamatu Hiristachi
CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
Jr.Poteleanu Elena

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAI VITEAZU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E Nr.38
privind aprobarea modificării Organigramei Aparatului de Specialitate al Primarului
Comunei Mihai Viteazu şi a statului de personal
Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară în data de
23.02.2021
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei, raportul de specialitate al Compartimentului
Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Viteazu nr.
2027/19.04.2021, avizul Comisiei pentru, comisia juridică și de disciplină, de activități socialculturale,culte,învățământ, sănătate și familie , protecție copii, tineret și sport, nr. 2.
În conformitate cu prevederile art.129,alin. 2, lit. a), alin .3, lit c),art.139, alin.1), art. 385, alin. 3,art.405,
art. 407, art.408 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, prevederile Legii 53/2003, republicată și
modificată;
În temeiul prevederilor art.196, alin 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Mihai Viteazu, judeţul
Constanţa, modificată conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă statul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Mihai Viteazu,
conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri își produc efecte în 30 de zile de la emitere; la data intrării în vigoare
a acestei hotarâri își încetează aplicarea orice hotărâre emisă anterior care are același obiect.
Art.4. Primarul comunei Mihai Viteazu va urmarii aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.5.Secretarul general al U.A.T Mihai Viteazu va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului –
judetul Constanta, primarului comunei Mihai Viteazu , precum și tuturor factorilor interesați în termenul
prevazut de lege.
Adoptata cu _7_ voturi pentru, _5_ voturi împotriva, la ședinta fiind prezenti _12__ din totalul de
13 consilieri in functie .

Data - 26.04.2021
MIHAI VITEAZU
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ciamatu Hiristachi
CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL U.A.T.,
Jr.Poteleanu Elena

