
 

PRIMĂRIA COMUNEI OŢELENI 

JUDEŢUL IAŞI 

Tel./fax: 0232718246  

www. primariaoteleni.ro 

E-mail : primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

Nr.   3117 din   08. 08.2016 

  

ANUNT  
              

 

In  conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională in administraţia publică, 

ADUCEM LA CUNOSTINTA PUBLICA 

următoarele : 

PROIECTE DE HOTARARE 

privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 

 

Anexam prezentului anunţ : 

PROIECT DE HOTĂRÂRE,  privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2017,   inregistrat la nr. 3116 din 08.08.2016; 

           Nota de fundamentare a iniţiatorului proiectului de hotarare inregistrata la nr. 3115 

din 08.08.2015 ; 

           Proiectul de hotarare va fi supus spre analiză , dezbatere si aprobare in sedinta 

ordinara din luna august 2016 ;. 

            Persoanele interesate pot inainta sugestii, opinii si propuneri cu valoare de 

recomandare la secretarul comunei , pana la data de 30.08.2016, la : 

- telefon : - 0232718246 ; 

- fax : 0232718246  

- prin posta la adresa : Primaria Oteleni, sat. Oteleni, comuna Oteleni, judetul 

Iasi 

- la  biroul secretariat  - 

 

Sectretarul comunei, 
 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OȚELENI 

JUDEŢUL  IAŞI 

Nr. 3116 din 08.08.2016 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

 

Consiliul local al comunei Oțeleni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Oţeleni, județul Iaşi, 

înregistrat la nr. 3116 din 08.08.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2017; 

- Nota de fundamentare întocmită de Primarul comunei Oţeleni, înregistrată la nr. 

3115 din 08.08.2016; 

- Referatul întocmit de referent, Cuvinciuc Lucica, înregistrat la nr. 3114 din 

08.08.2016 prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017; 

              - art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din 

Constituția României, republicată; 

              - articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

Adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

               - art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

               - art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

               - art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și 

 Art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                -art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

               -Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare; 

               - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru, cu modificările și completările ulterioare; 



- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

                -Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                -art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și  

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 

local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările 

ulterioare; 

              -art. 18 alin. Din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

              -art. 25 lit. din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

             -Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

-  Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

-  Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată; 

              -art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, 

organizarea 

și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 39/2002; 

             -art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

              -Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-

2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 



ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și 

președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

              -art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului local înregistrat la 

nr. ______din ____________2016 prin care se avizează favorabil/nefavorabil  proiectul 

de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local Oţeleni, 

înregistrat la nr. _______ din __________2016, prin care se avizează 

favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre; 

Anunţul privind elaborarea proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 3117 din 

08.08.2016 şi afişarea proiectului de hotărâre la sediul instituţiei 

              -prevederile art.36, alin. 2, lit.” b” şi alin.4 lit.” c” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit.” b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

PROPUN: 

Art.1. Se aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale prevăzute în prezenta 

hotărâre începând cu data de 01.01.2017 

Art.2. - (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi alte taxe locale, pentru anul 

2017, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și 

taxelor locale, alte taxele locale și amenzile care se stabilesc sunt prevăzute în Anexa 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de 

transport sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 

martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. 



(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii 

contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 

folosinţă, şi se plăteşte lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecărei luni din 

perioada de valabilitate a contractului. 

Art.4. Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) şi (2), contribuabilii 

datorează majorări de întârziere de 1%, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă  şi până la data stingerii 

sumei datorate inclusiv. 

Art.5. Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului 

local de către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de 

lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

Art.6.  Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. 

(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii 

persoane fizice, după cum urmează: 

- în cazul impozitului pe clădiri la 10%; 

- în cazul impozitului pe teren la 10%; 

- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%. 

Art.7. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. 

(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii 

persoane juridice, după cum urmează: 

- în cazul impozitului pe clădiri la 5%; 

- în cazul impozitului pe teren la 5%; 

- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5%, în cazul în care sunt 

plătite integral până la data de 31 martie a anului fiscal. 

Art.8. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a 

contribuabililor persoane fizice/juridice care se încadrează în prevederile 

Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, 

prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.9. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, 

mai mici de 40 lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 



privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale 

datorate şi neachitate de către debitori. 

Art.10. Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii 

persoane fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până 

în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform 

prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, astfel: 

- pentru persoane fizice – 1.500 lei; 

- pentru persoane juridice – 4.000 lei.  

Art.11. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Oțeleni, judeţul Iaşi, prin aparatul său de specialitate.  

Art.12. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

comunei Oțeleni în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Oțeleni, judeţul 

Iaşi, compartimentului financiar-contabil din cadrul primăriei, Instituţiei Prefectului 

județului Iaşi - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ și se aduce 

la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și 

pe pagina de internet www.primariaoteleni.ro. 

(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, 

potrivit prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

PRIMAR, 

AIOJOAEI CIPRIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 Nr. 3115 din 08.08.2016 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

 Având în vedere : 

              - art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din 

Constituția României, republicată; 

              - articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

Adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

               - art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

               - art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

               - art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și 

 Art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                -art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

               -Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare; 

               - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

                -Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                -art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și  

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 

local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările 

ulterioare; 

              -art. 18 alin. Din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

              -art. 25 lit. din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

             -Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

-  Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

-  Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată; 



              -art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, 

organizarea 

și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 39/2002; 

             -art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

              -Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-

2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 

ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și 

președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

              -art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale. 

 Vă propun să analizați si să aprobați  nivelul impozitelor și taxelor locale prevăzute în 

prezenta hotărâre începând cu data de 01.01.2017 

 Impozitele şi taxele locale, precum şi alte taxe locale, pentru anul 2017, se 

stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 

 Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport 

sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, 

respectiv 30 septembrie inclusiv. 

Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului 

prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, şi se 

plăteşte lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecărei luni din perioada de 

valabilitate a contractului. 

Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local 

de către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei 

inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane 

fizice, după cum urmează: 

- în cazul impozitului pe clădiri la 10%; 

- în cazul impozitului pe teren la 10%; 

- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%. 

Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane 

juridice, după cum urmează: 

- în cazul impozitului pe clădiri la 5%; 

- în cazul impozitului pe teren la 5%; 

- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5%, în cazul în care sunt 

plătite integral până la data de 31 martie a anului fiscal. 



 Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a contribuabililor 

persoane fizice/juridice care se încadrează în prevederile Regulamentului de acordare a 

facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ce constituie 

Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Creanţele fiscale restante, aflate în şold la data de 31 decembrie a anului, mai 

mici de 40 lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale 

datorate şi neachitate de către debitori. 

Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii 

persoane fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până 

în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform 

prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, astfel: 

- pentru persoane fizice – 1.500 lei; 

- pentru persoane juridice – 4.000 lei.  

 

 

 

 

PRIMAR, 

AIOJOAEI CIPRIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

COMUNA OȚELENI 

JUDEȚUL IAȘI 

 Nr. 3114 din 08.08.2016 

 

Referat, 
 Subsemnata Cuvinciuc Lucica , referent – contabil operator rol , 

prin prezenta vă propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul fiscal 2017. 

                     Solicitarea are la bază :  

              - art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din 

Constituția României, republicată; 

              - articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

Adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

               - art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

               - art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

               - art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și 

 Art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                -art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

               -Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare; 

               - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

                -Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                -art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și  

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 

local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările 

ulterioare; 

              -art. 18 alin. Din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

              -art. 25 lit. din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

             -Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

-  Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

-  Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată; 

              -art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 



- art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, 

organizarea 

și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 39/2002; 

             -art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

              -Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-

2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 

ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și 

președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

              -art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea 

administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale. 
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