
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAT 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOT Ă RARE 

llk 

Privind :stabilirea impozitelor ş i taxelor Iocale pentru anul fiscal 2018 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţ i; 
Număr de înregistrare si data depunerii proiectului______________________________ 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta 

	
în data de 

Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr. 	/ 
Având în vedere raportul de specialitate 	intocmit de sef serviciu registratura, venituri 

si executare silita, inregistrat sub nr. 	/ 
Având în vedere Referatul Biroului Agricol cu nr.62104/R/13.1 1.2017; 
Având în vedere Referatul Directiei Arhitect Sefcu nr.67228/23.1 1 .2017; 
Având în vedere Referatul Serviciului A.D.P.P. cu nr.62104/I/07.11.2017; 
Având în vedere Adresa S.P.C.L.E.P.cu nr. 63385/06.11.2017; 
Având în vedere Adresa Bibliotecii Municipale ,,tefan Petic ă  cu nr. 62838/03.1 1.2017; 
Având în vedere Adresa Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci cu nr. 63775/07.1 1.2017; 
Având în vedere Referatul Serviciului Comunicare si Registratura nr. 62104/R/06.1 1 .2017; 
Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala; 
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
Având în vedere prevederile art.2 si art.30 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(4), lit. ,,c din Legea nr.215/2001 privind Administra ţia 

Publică  Locală- republicată ; 
In temeiul art.36, alin.(1),alin.(2) lit. ,,b 	alin.(4),Iit.c,alin.(9) si art.45,alin(2) ,lit ,c din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ,cu modificarile si completarile 
ulterioare, adopta prezenta: 

HOT Ă RARE: 

Art. I Se aproba valorile impozabile, impozitele si taxele Iocale, alte taxe asimilate acestora, 
precurn si amenzile pentru anul 2018 stabilite in sume fixe conforrn Anexei 1, dupa cum urrneaza: 

. 1 .Nivelurile stabilite in surne fixe prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale 
pentri anul 2018 ,constituind Anexa nr.1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare; 

a)cota prevazute Ia art.457 alin.(i) diii Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ( irnpozit pe cladiri 
rezidentiale si cadirile-anexa in cazul persoanelor fizice) se stabilesle la 0,09 %; 

b) cota prevazute la art.458 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ( irnpozit pe cladiri 
nerezidentiale in cazul persoanelor fizice), se stabileste Ia 1 %; 

c) cota prevazute la art.458 aiin.(3) din Lcgea 227/2015 privnd Codul Fiscal ( linpozit pe c1adri 
nerezidentjale in cazul persoanelor fizice utilizate in do) -neniul agricol ), se stabieste ia 0.4%; 

. d) cota prevazuta la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/i1 5 privind Codul Fiscai ( inipozitul pe 
..lad iiie nerezidentiale rn ca e va 1 oare ciadiiii iiU OlC fi ca cilata ccnfo in pieedei1oi art 458 1in (1) 
in i». -ul persoanelor fizice ) se stabileste la 2%; 

e)cota prevazuta la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2( 	1rivind Codul Fiscai ( irnpozit /taxa j:e 
i rezidenti1e ifl crzul 3eJso?nelol uie ) 	rl iies1e 	09 %, 



f cota prevazuta ]a ait.460 alin.(2) din Lca nr.2271201 5 privind Codu] Fisca] inlpozit ltaxa pe 
cladiri nerezidentiale in cazni persoanelorjudice ) . se stabileste la 1 %: 

g) cota prevazuta ia art.460 alin.(3) diri Legea nr.22712015 privind Codul Fiscai i impozitltaxa pe 
cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanejuridice ,utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol), se stabileste la 0,4 %; 

h) cota prevazuta laart.460 aliii.(8) din Legea nr.227/201 5 privind Codul Fiscal(irnpozit /taxa pe 
cladirile a caror valoare iiiipozabila iiu a fost actualizata in ultiiiiii 3 ani aiiteriori aiiiilui de referinta in 
cazul persoanelorjuridice) , se stabileste Ia 5 %; 

1 .2.Cuaiitumul taxelor speciale pentru anul 20 18 - Aiiexa iir.2, care face parte iiitegranta diii 
prezeiita hotarare; 

Art. 3. Se aproba Regulamentul privind procedurile de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau 
reducere la plata impozitului pe cladiri, a irnpozitului pe tereii si a impozitului pe mijloacele de transport, 
pentru peisoane fizice conform Anexei nr. 3. 

Art. 4. Se aproba procedura privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane 
fizice saujuridice, conform Anexei nr. 4. 

Art. 5. Anexele 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 6. Bonificatia se acorda pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie inclusiv a anului 

respectiv, a irnpozitului pe cladiri , teren si mijloace auto, datorate pentru intregul an de catre contribuabili 
persoane fizice si/sau juridice, (art.462 alin. (2), art. 467 alin. (2) ş i art. 472a1in. (2) din legea 227/2015) 
se aproba ca fiind in cuantum de 10%. 

Art. 7. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 3 1 decembrie a anului, mai mici de 40 
lei pe contribuabil, se anuleaz ă. Plafonul se aplică  tuturor crean ţelor fiscale datorate ş i neachitate de 
debitori. 

Art. S. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.9. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDNTE DE ŞEDINŢĂ , 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR, 

Jr. Valerica Fotachi 

-~V / 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr. 	/ 

Privind : stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul f.scal 2018 

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 au la baza 
prevederile legale reprezentate de Legea 227/2015, privind Codul Fiscal si Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, O.U.G. nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru, prevederile art.2 si art.30 din Legea 273/2006 privind Finatele 
Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In vederea finantarii proiectelor aflate in derulare precum si cele aferente 
anului 2018 pentru ca sursele bugetului local sa satisfaca intr-o proportie cat mai 
mare nevoile cetatenilor Municipiului Tecuci, dar si cerintele Uniunii Europene, 
este necesara o mentinere a surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi 
surse extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului 
Municipiului Tecuci. 

Consiliul Local adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale in 
lirnitele si prevederile legale, avand in vedere prerogativele pe care le are in 
domeniul stabilirii impozitelor si taxelor locale prevazute la art.36 alin.(4) lit.,,c 
din Legea nr.2 1 5/200 1 a administratiei publice locale republicata coroborat cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala. 

Impozitele si taxele locale datorate de contribuabilii cu domiciliul, sediul 
social sau punctul de lucru in Municipiul Tecuci, constituie sursa irnportanta de 
venituri, utilizate pentru cheltuieli publice a caror finantare se asigura de la bugetul 
local in conditiile legii. 

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, urmatoarele surse de 
finantare : irripozitul si taxa pe cladiri, irnpozitul si taxa pe teren, irnpozitul pe 
mijloacele de transport, taxa pentru eiiberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor, taxa pentru folosirea rnijloacelor de reclarna si publicitate, irnpozitul 
pe spectacole, taxele speciale si alte taxe locale, arnenzile rnajorarile/penalitatile 
aferente impoziteior si taxelor locale, taxele judiciare de timbru, taxele 
extrajudiciare de tirnbru. 

Nivelul irnpoite1or si taxelor constituie un aspect esential d-c care depinde 
consimamantu1 la rata acestoia si gradul de civsin fiscal, cu 	direct asupia 



gradului cc evaziune fiscala si asupra gradului de incasare a veniturilor bugetului 
local. 

In condiţiile prezentelor acte normative, propun ini ţierea unui proiect de 
hotărâre cu urrn ătoarea titulatur ă : 

,,Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2018. 

Având în vedere cele de rnai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre în forma propus ă . 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL REGISTRATURA, VENITURI SI EXECUTARE SILITA 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 	/ 

Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 
privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale cu toate modific ările si completările ulterioare ,ale art.9 alin. 1 din 
Legea 544/2001 privind liberul acces la informa ţiile de interes public, ale art.27 si art. 30 Legea nr. 
273/2006 privind finan ţele publice locale cu toate modific ările si completările ulterioare. 

Pentru anul fiscal 2018 impozite1ei taxele locale prev ăzute în sume fixe nu se majoreaz ă  faţă  
de cele prevăzute în anul fiscal anterior, situându-se la ace1eeai valori, întrucât indicele ratei de 
inflaţie este negativ, respectiv se situeaz ă  la nivelul de 98,45%. 

Pentru anul fiscal 2018 , propun dezbaterea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, respectiv a 
impozitului pe cladiri si taxei pe cladiri , a impozitului pe teren si a taxei teren, a impozitului pe 
mij loace de transport , a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autoriza ţiilor, a 
impozitului pe spectacole, a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclam ă  si publicitate, taxe pentru 
eliberarea certificatelor de urbanism ,a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii, în 
condiţiile prevăzute de Codul fiscal , astfel: 

1.IMPOZITUL PE CLADIRI sI TAXA PE CLADIRI 
Orice persoană  care are în proprietate o cl ădire situată  în România datorează  anual impozit 

pentru acea cl ădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit, conform art. 455 alin 
(1) din Legea 227/2015 . 

Pentru clădirile proprietate public ă  sau privată  a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin ţă, după  caz, oricăror entităţi, 
altele decât cele de drept public, se stabile şte taxa pe clădiri, care reprezint ă  sarcina fiscai ă  a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin ţă, după  caz, în condiţii 
sirnilare irnpozitului pe cl ădiri, conform art. 455 alin (2) din Legea 227/201 5. 

Taxa pe cl ădiri se stabile şte propor ţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosin ţă, conform art. 455 alin (4) din Legea 227/2015. 

Pe perioada în care pentru o cl ădire se plăteşte taxa pe cl ădiri, nu se datoreaz ă  irnpozitul pe 
clădiri, conform art. 455 alin. (5) din Legea 227/2015. 

1.1 Calculuil impozitului pe cladirile reziclentiale aflate in proprietatea personelor fizice 
Pc:tru cl ădirile reziden ţiale si clădirile-anex ă, af1ate ir. proprietatea persoanelor f1zice, 

irnpozitul pe clădiri se calculeaz ă  prin apJicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii 
irnpozabi1 a clădirii, conform art. 457 alin(1) din Legea 227/201 



Valoarea irnpozabil ă  a clădirii, exprimată  în lei, se determină  prin înmulţirea suprafe ţei 
construite desfăşurate a acesteia,exprimat ă  în metri pătraţi, cu valoarea impozabil ă  corespunzătoare, 
exprimată  în lei/m2, din tabel ANEXA 1 , conform art. 457 din Legea 227/2015. 

1.2.CalcuIuI impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cl ădiri se 

calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultată  dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă ; 
b) valoarea finală  a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă ; 
c) valoarea clădirilor care rezult ă  din actul prin care se transfer ă  dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă . 

Pentru clădirile nerezidenţiale af1ate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculeaz ă  prin aplicarea unei cote de 0,4% 
asupra valorii impozabile a clădirii. 

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor pct. 1.2 impozitul 
se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 

11. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri detinute de persoane juridice 
Pentru clădirile rezidenţiale af1ate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe cl ădiri se calculeaz ă  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile nerezidenţiale af1ate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 
0,2%- 1 ,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cl ădirii. 

Pentru clădirile nerezidenţiale af1ate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 
utilizate pentru activit ăţi din domeriiul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează  prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cl ădirii. 

Pentru clădirile cu destinaţie mixtă  af1ate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determină  prin însumarea impozitului calculat peritru suprafa ţa folosită  în scop reziden ţial cu 
impozitul calculat pentru suprafaţa folosită  în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3)din Legea 
227/2015. 

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl ădiri, valoarea impozabil ă  a clădirilor af1ate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 3 1 decembrie a anului anterior celui pentru care 
se datorează  impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare irnpozabil ă  înregistrată  în evidenţele organului fiscal; 
b) valoarea rezultat ă  din1run raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de eva]uare a bunurilor af1ate în vigoare la data evalu ării; 
c) valoarea final ă  a lucrărilor de construc ţii, în cazul clădirilor noi, coristruite în cursul anului f1scal 
anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă  din actul prin care se transfer ă  dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în cursul anu1ui fisca} anterior; 
e) în cazul clădirilor care sunt finan ţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultat ă  
dintrun raport de evaluare întocmit de un eva]uator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor af1ate în vigoare Ia data evalu ării; 

: 



f) în cazul clădirilor pentru care se datoreaz ă  taxa pe cl ădiri, valoarea înscris ă  în contabilitatea 
proprietarului cl ădirii ş i comunicată  concesionarului. Iocatarului, titularului dreptului de administrare 
sau de folosinţă, după  caz. 

Valoarea impozabilă  a clădirii se actualizeaz ă  o dată  Ia 3 ani pe baza unui raport de 
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evalu ării. 

In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabil ă  a clădirii în 
ultiinii3 ani anteriori anului de referin ţă , cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

In cazul în care proprietarul cl ădirii pentru care se datoreaz ă  taxa pe clădiri nu a actualizat 
valoarea impozabil ă  în ultimii 3 ani anteriori anului de referin ţă, diferenţa de taxă  faţă  de cea 
stabilită  conform alin. (1) sau (2)din Legea 227/2015 dup ă  caz, va fi datorat ă  de proprietarul cladirii. 

Pentru plata cu anticipa ţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de • c ătre 
contribuabili, până  la data de 31 martie a anului respectiv, se acord ă  o bonificaţie de până  la 1 0%, 
stabilită  prin hotărâre a consiliului local conform art. 462 din Legea 227/20 1 5. 

Impozitul pe clădiri, datorat aceluia şi buget local de către contribuabili, de pân ă  la 50 lei 
inclusiv, se plăteşte integral pân ă  la primul termen de plată, conform art. 462 din Legea 227/20 1 5 

In cazul în care contribuabilul de ţine în proprietate mai multe cl ădiri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, se refer ă  la impozitul pe clădiri cumulat. 

Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până  la data de 25 a lunii urm ătoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosin ţă, conform art. 462 alin. (5)din Legea 227/20 1 5 

IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 
Impozitul si taxa pe teren se stabileste conform art. 465din Legea 227/2015 

Impozitul/taxa pe teren se stabile şte luând în calcul suprafa ţa terenului, rangul localit ăţii în 
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă  a terenului, conform încadr ării facute de 
consiliul local. 

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alt ă  categorie 
de folosinţă  decât cea de terenuri cu construc ţii, impozitul/taxa pe teren se stabile şte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată  în hectare, cu suma corespunz ătoare prevăzută  in tabel Anexa 1, 
conform art. 465 alin. (3) din Legea nr. 227/2015. 

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, 
înregistrat în registrul agricol la alt ă  categorie de folosin ţă  decât cea de terenuri cu construc ţii, 
impozitul/taxa pe teren se calculeaz ă  conform prevederilor alin. (7) numai dac ă  îndeplinesc, 
cumulativ, următoare]e condi ţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultur ă ; 
b) au înregistrate în eviderr ţa contabi] ă, pentru aniil fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 
desfăşurarea obiectului de activitate prev ăzut la lit. a). 

In cazul unui teren ainplasat în extravilan, impozituL/taxa pe teren se stabi1ete prin 
înmulţirea suprafe ţei terenului, exprirnat ă  în hectare, cu surna corespunz ătoare prevăzută  îii tabel-
ANEXA 1, îrnîiui ţită  cu coeficientul de corec ţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin.6. 

IMPOZITUL PE MIiLOACE DE TRANSPORT 

[nrpozitu1 pe inijloacelc de ti-ansport se calcuieaz ă  în funcţie de tipul rnijlocului de 
transport, in func ţie de capacitatea cilindric ă  a acestuia, prin înrnul ţirca ficc ărei grupe de 200 crn3 



sau frac ţiune din aceasta cu suma corespunz ătoare din tabel ANEXA 1 , conform art. 470 alin. 1 -8 
din Legea 227/2015. 

Capacitatea cilindric ă  sau masa total ă  maximă  autorizată  a unui mijloc de transport se 
stabile şte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizi ţie sau un alt 
document similar. 

In cazul mijioacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform 
hotărârii consiliului local. 

In cazul unui ataş , impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective. 

In cazul unui autovehicul de transport de marfă  cu masa totală  autorizată  egală  sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz ătoare 
prevazuta in tabel ANEXA 1 ,conform art. 470 alin 5 din Legea 227/20 1 5. 

In cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă  cu masa totală  maximă  autorizată  egală  sau mai mare de 12 tone, impozitul 
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz ătoare prevăzută  în tabelul ANEXA 1, 
conform art. 470 alin. 6 din Legea 227/2015. 

In cazul unei remorci, aI unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prev ăzută  la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egal ă  cu 
suma corespunz ătoare din tabel ANEXA 1 , conform art. 470 alin. 7 din Legea 227/2015. 

FACI LITATI 
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren si mijloace de transport datorate 

pentru întregul an de către contribuabili, până  la data de 31 martie a anului respectiv, se acord ă  o 
bonificaţie de până  la 1 0%, stabilită  prin hotărâre a consiliului local conform art. 462 , 467,472 din 
Legea 227/2015 . 

Propunem sa se acorde o bonificatie de 10%, cu conditia achitarii integrale a 
impozitelor si taxelor pana Ia data de 31 martie. 

Impozitul pe clădiri, teren si mijloace de transport datorate bugetului local de c ătre 
contribuabili, de până  la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până  la primul termen de plat ă  (3 lmartie), 
conform art. 462,467,472 din Legea 227/20 1 5. 

Scutiri la plata impozitului pe teren si mijloace de transport se acorda conform art. 464 si 469 
din Legea 227/2015. 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 
PUBLICITATE 

Orice persoană  care beneficiaz ă  de servicii de reclam ă  şi publicitate în România în baza unui 
contract sau a unei alt fel de în ţelegere încheiată  cu altă  persoană  datorează  plata taxei prevăzute în 
prezentul articol, cu excep ţia serviciilor de reclam ă  şi publicitate realizate prin mijloacele de 
inforrnare în masă  scrise şi audiovizuale. 

Taxa pentru servicii de reclam ă  şi publicitate se calculeaz ă  prin aplicarea cotei taxei 
respective 1a valoarea serviciilor de reclam ă  şi publicitate. 

Cota taxei se stabile şte de consiliul local, fiind cuprins ă  între 1% şi 3%. 

TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA S1 PUBLICITATE 
Orice persoană  care utilizează  un panou, un afiaj sau o structur ă  de afîaj pentru reclamă  ş i 

publicitate, cu excep ţia celei care intră  sub incidenţa art. 477, datoreaz ă  plata taxei anuale prev ăzute 
în prezentul articol către bugetul local al cornunei, a1 ora şului sau al rnunicipiului, dup ă  caz, în raza 
căreia/căruia este amplasat panoul, ai şaju1 sau structura de afiaj respectiv ă . 



Valoarea taxei pentru afi şaj în scop de reclam ă  şi publicitate se calculeaz ă  anual prin 
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fac ţiunii de metru pătrat a suprafe ţei afi şajului pentru 
reclamă  sau publicitate cu suma stabilită  de consiliul local, astfel: 
a) în cazul unui afi şaj situat în locul în care persoana deruleaz ă  o activitate economic ă, suma este de 
până  la 32 lei, inclusiv; 
b) în cazul oric ărui altui panou, afi şaj sau oricărei altei structuri de afi şaj pentru reclamă  ş i 
publicitate, suma este de pân ă  la 23 lei, inclusiv. 

Scutiri la plata taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate ,se acorda 
conform art. 479 din Legea 227/2015. 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
Orice persoană  care organizeaz ă  o manifestare artistic ă, o competiţie sportivă  sau altă  

activitate distractiv ă  în România are obliga ţia de a plăti impozit denumit în continuare impozitul pe 
spectacole. 

Impozitul pe spectacole se calculeaz ă  prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată  din 
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor conform art 481 din Legea 227/20 1 5 

Consiliile locale hotărăsc cota de impozit dup ă  cum urmează : 
a) până  la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o pies ă  de teatru, balet, oper ă , 

operetă, concert filarmonic sau alt ă  manifestare muzical ă, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competi ţie sportivă  internă  sau internaţională ; 

b) până  la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decat celeenumerate la litera a. 
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe 

spectacole conform art 481 din Legea 227/2015. 

SCUTIRI 
Art. 485 din Legea 227/2015 - Autorit ăţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata 
taxelor speciale instituite conform art. 484 pentru urm ătoarele persoane fizice si juridice: 
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerec ăsătorite ale veteranilor de război; 
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 1 1 8/1 990, republicat, cu modific ările şi 
completările ulterioare, ş i persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Ordonan ţa Guvernului nr. 
105/1999, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ş i 
completările ulterioare; 
c) instituţiile sau unităţile care func ţionează  sub coordonarea Ministerului Educa ţiei Naţionale ş i 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului ş i Sportului, cu excep ţia incintelor folosite 
pentru activităţi economice; 
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a între ţine, dezvolta şi 
ajuta instituţii de cultură  naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi 
cultural; 
e) organizaţiile care au ca unic ă  activitate acordarea gratuit ă  de servicii sociale în unităţi specializate 
care asigură  găzduire, îngrijire social ă  şi medicală, asistenţă , ocrotire, activit ăţi de recuperare, 
reabilitare şi reinser ţie socială  pentru copil, farnilie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precurn ş i pentru alte persoane aflate în dificultate, în condi ţiile legii; 
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi 
reprezentan ţii legali ai rninorilor cu handicap grav sau accentuat ş i ai rninorilor încadraţi în gradul I 
de invaliditatc. 
Art.487 din Legea 227/20 1 5 - Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata 
taxelor instituite conforrn art.486 urrnatoarelor persoane fizice saujuridice: 
a) veteranii de r ăzboi, văduvele de război şi văduvele nerec ăsătorite ale veteranilor de r ăzboi; 
b) persoanele fizice prev ăzute la art. l din Decreu1 - lege nr. i 18/1 990, republicat, cu rnodific ăriie si 
compîetările ulterioare; 



c) instituţiile sau unităţile care func ţionează  sub coordonarea Ministerului Educa ţiei Na ţionale ş i 
Cercetării Ş tiinţifice sau a Ministerului Tineretului Ş i Sportului, cu excep ţia incintelor folosite 
pentru activităţieconomice; 
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a între ţine, dezvolta ş i 
ajuta instituţii de cultură  naţională, precum şi de a susţine ac ţiuni cu caracter umanitar, social ş i 
cultural; 
e) organizaţiile care au ca unic ă  activitate acordarea gratuit ă  de servicii sociale în unităţi specializate 
care asigură  găzduire, îngrijire social ă  ş i medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 
reabilitare şi reinserţie socială  pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condi ţiile legii. 

SANCTIUNI 
Se aplica sanctiuni in conformitate cu art. 493 din Legea 227/2015 

Art. 493. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage r ăspunderea disciplinară , 
contravenţională  sau penală, potrivit dispozi ţiilor legale în vigoare. 

(2) Constituie contraven ţii următoarele fapte, dac ă  nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să  fie considerate, potrivit legii, infrac ţiuni: 

a) depunerea peste termen a declara ţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 
alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. 
(2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. 
(2); 

b) nedepunerea declara ţiilor de impunere prev ăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. 
c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) 
şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 

(3) Contravenţia prevăzută  la alin. (2) lit. a) se sanc ţionează  cu amendă  de la 70 lei la 
279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amend ă  de la 279 lei la 696 lei. 

(4) Incălcarea normelor tehnice privind tip ărirea, îriregistrarea, vânzarea, eviden ţa ş i 
gestionarea, după  caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contraven ţie 
şi se sancţionează  cu amendă  de la 325 lei la 1.578 lei. 

(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute 
la alin. (3) şi (4) se majorează  cu 300%. 

(6) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sanc ţiunilor se fac de către primari şi 
persoane împuternicite din cadrul autorit ăţii administraţiei pubiice locale. 

(7) Limitele amenzilor prev ăzute la alin. (3) şi (4) se actualizeaz ă  prin hotărâre a 
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 49 1. 

(8) Contraven ţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplic ă  dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului ur. 2/200 1 privind regimul juridic al contraven ţiilor, aprobată  cu modificări şi completări 
prin Legea rir. 1 80/2002, cu modific ările şi completările ulterioare. 

Contravenţiilor prevăzute li se aplică  dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr. 2/200 1 
privind regimul juridic al contraven ţiilor, aprobată  cu modificări şi coinpletări prin Legea nr. 
1 80/2002, cu modific ările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achit ării, pe loc sau în 
termen de cel mut 48 de ore de la data încheierii procesului - verbal ori, dup ă  caz, de ia data 
cornunicării acestuia, a jum ătate din rninimul arnenzii 

Taxe pent -u eliberarea certificatelor de urbanism ,a autoizatiîlor de 
construire si a, altor avize si autoriatii. 

Orice persoană  care trebuie s ă  obţină  un certif1cat, un aviz sau o autoriza ţie trebuie sa 
plateasca o taxa ia con-ipartirnentul de specialitate al autoritatii publice locale , inainte de a i se 
eiibera certificatul , avizul sau autorizatia necesara. 



Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autoriza ţiilor de construire ş i a 
altor avize ş i autoriza ţii este egala cu suma prevazuta in tabel conforrn art. 474 alin. ] din Legea 
227/2015 , astfel: 

Suprafaţa pentru care se ob ţine certificatul de urbanism - lei - 
a) până  la 150 m2, inclusiv 5 - 6 lei 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 6 - 7 lei 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 7 - 9 lei 
d) între 501 ş i 750 m2, inclusiv 9 - 12 lei 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 12 - 14 !ei 
f) peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare mp. care depaseste 1000 mp. 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă  rurală  este egală  cu 50% 
din taxa stabilită  conform art.473 alin. (1)din Legea 227/2015. 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală  cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza ţiei iniţiale art.474 alin. (3) din Legea 227/2015. 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism ş i 
amenajarea teritoriului, de c ătre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean se stabile şte de consiliul local în sum ă  de până  la 1 5 lei, inclusiv. art.474 alin. (4) din Legea 
227/2015. 

Taxa pentru eliberarea unei autortza ţii de construire pentru o clădire reziden ţială  sau 
clădire-anexă  este egală  cu 0,5% din valoarea autorizat ă  a lucrărilor de construc ţii, art.474 alin. (5) 
din Legea 227/2015. 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de construire pentru alte construc ţii decât cele 
menţionate la alin. (5) este egală  cu 1% din valoarea autorizată  a lucrărilor de construc ţie, inclusiv 
valoarea instalaţiilor aferente, art.474 alin. (6) din Legea 227/2015. 

Taxa pentru prelungirea unei autortza ţii de construire este egală  cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza ţiei iniţiale. 

Taxa pentru eliberarea autortza ţiei de desfiin ţare, totală  sau parţială, a unei construcţii 
este egală  cu 0, 1 % din valoarea impozabil ă  stabilită  pentru determinarea impozitului pe cl ădiri, 
aferentă  părţii desfiinţate. 

Taxa pentru eliberarea autortza ţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare 
şi prospectare a terenurilor în etapa efectu ării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridic ările 
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează  de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se calculează  prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi 
efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă  între 0 şi 15 lei. 

In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au 
obligaţia să  declare suprafaţa efectiv afectat ă  de foraje sau excav ări, iar în cazul în care aceasta 
diferă  de cea pentru care a fost emis ă  anterior o autorizaţie, taxa aferentă  se regularizează  astfel încât 
să  reflecte suprafaţa efectiv afectat ă . 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier 
în vederea realiz ării unei construcţii, care nu sunt incluse în alt ă  autorizaţie de construire, este egal ă  
cu 3% din valoarea autorizată  a lucrărilor de organizare de şantier. 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de amenajare de tabere de corturi, c ăsuţe sau rulote 
ori campinguri este egală  cu 2% din valoarea autorizat ă  a lucrărilor de construc ţ ie. 

Taxa pentru autorizarea arnplasării de chio şcuri, containere, tonete, cabine, spa ţii de 
expullere, corI)uri ş i panouri de afiaj, firnie ş i reclame situate pe căile ş i în s1)aţiile publice este 
de până  la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru p ătrat de suprafaţă  ocupată  de construcţie. 

Taxa pentru eliberarca unei autoriza ţii privind lucrările de racorduri ş i bran şamente la 
re ţeic publice cle apă, canalizare, gac, tcrrnicc, energie electric ă , telefonie ş i tcleviziune prin 
cablu se stabi1e şte de consiliul local şi este de până  la 13 1ei, iiiclusiv, pentru fiecare racord. 

A 	 i 



Taxa pentru eliberarea certificatului de nonenc1atur ă  stradal ă  ş i adresă  se stabile şte de 
către consiliile locale în sumă  de până  la 9 lei, inclusiv. 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiilor sanitare de funcţionare se stabile şte de consiliul 
local ş i este de până  la 20 lei, inclusiv. 

Taxele pentru eliberarea atestatului de produc ător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de c ătre consiliile 
locale şi sunt de până  la 80 lei, inclusiv. 

Taxa pentru elibrarea/avizarea anuala a autorizatie privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica. Persoanele a c ăror activitate se încadreaz ă  în grupele 561 - Restaurante, 563 - 
Baruri şi alte activit ăţi de servire a b ăuturilor şi 932 - Alte activit ăţi recreative şi distractive potrivit 
Clasificării activităţilor din economia na ţională  - CAEN, actualizat ă  prin Ordinul Presedintelui 
Institutului Naţional de Statistică  nr. 3 3 7/2007 privind actualizarea Clasific ării activităţilor din 
economia naţională  - CAEN, datoreaz ă  bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după  
caz, în a cărui rază  administrativ-teritorial ă  se desiaşoară  activitatea, o taxă  pentru eliberarealvizarea 
anuală  a autorizaţiei privind desfa şurarea activit ăţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa 
aferentă  activităţilor respective, în sum ă  de: 
a) până  la 4.000 lei, pentru o suprafaţă  de până  la 500 mp, inclusiv, respectiv: 
- 200 lei/an pentru suprafata pana la 50mp inclusiv 
-500 lei/an pentru suprafata de la 5 1 la 150 mp inclusiv 
-1000 lei/an pentru suprafata de la 151 la 350 mp inclusiv 
-1500 lei/an pentru suprafata de la 351 la 500 mp inclusiv 
b) până  la 8.000 lei pentru o suprafaţă  mai mare de 500 mp, respectiv 4000 lei/an pentru suprafata 
mai mare de 500 mp 

Autorizaţia privind desfa şurarea activit ăţii de alimentaţie publică, în cazul în care 
comerciantul îndepline şte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a c ărui rază  de 
competenţă  se afiă  amplasată  unitatea sau standul de comercializare. 

Scutiri Ia plata taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism ,a autorizatiilor de 
construire si a altor avize si autorizatii, se acorda conform art. 476 din Legea 227/2015. 

TAXELE 3UDICIARE DE TIMBRU 
Sunt stabilite onform O.G.80/2013 cu toate modificarile si completarile ulterioare. 

Competenta aprobarii prezentului proiect de hotarare apartine Consiliului Local, in temeiul 
prevederilor art.36 alin.(2), litera ,,b alin.(4), litera ,,c si art.45 din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentuiui proiect de hotarare in forma 
initiala, ca fiini legal si oportun. 

/ 
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TAXE SPECIALE 

Pentru func ţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice ş i 
juridice, precum şi pentru promovarea turistic ă  a localităţii, consiliile locale, jude ţene ş i Consiliul 
General al Municipiului Bucure şti, după  caz, pot adopta taxe speciale. 

Taxele speciale se încaseaz ă  numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiaz ă  de 
serviciile oferite de institu ţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 
organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, s ă  efectueze 
prestaţii ce intră  în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

Propunem pentru anul 2018 taxele speciale instituite in baza art.484 din Legea nr.227/20 1 5 si 
a Legii nr.273/2006 prevazute in ANEXA 2 

ANEXA 2 

1. SECRFTARIAT SI REGISTRUL AGRICOL 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
 2017 

NIVEL VALABIL 
2018 

1. Taxă  eliberare copii dup ă  documente 
existente în arhivă  

6 lei/pag 2 lei/pag 

Taxă  eliberare copii dup ă  documente 
existente în arhiv ă  conforme cu originalul  

- 5 lei/pag 

2. Taxă  eliberare anexa 24 10 lei 10 lei 
3. Taxă  eliberare adeverinţă  rol agricol 2 lei 2 lei 
4. Taxă  viză  contracte de arend ă, comodat, 

cesiune, asociere  
6 lei 6 lei 

5. Taxă  timbru adeverinţă  1 leu - 

6 Taxa eliberare copii dupa Registrul 
Agricol in perioada 2015-2019  

- 6 lei/pag 

. 11IPEfTIA APHTTVC C1F 

NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2017 NIVEL VALABIL 2018 
CRT.  

1 Taxă  set formulare 35 lei 35 lei 
2 Taxă  publicitate sonora 116  lei/ zi 1 1 6 lei/ zi 
3 Taxă  foc de artificii 116  lei/ 5 min. 116  lei/ 5 min 
4 Taxă  pentru participare la 100 lei/ pentru constructii 100 lei/ pentru constructii 

receptii la terminarea pana la 1 SOmp suprafata pana la 1 5Omp suprafata 
lucrarilor ca delegat si/ sau desfasurata desfasurata 

specialist din partea autoritatii 200 lei / pentru constructii 200 lei / pentru 
publice locale cu peste 150 mp suprafata constructii cu peste 150 

desfasurata mp suprafata desfasurata 
5 Taxă  supraveghere/cercetare 58 lei/ mp 50 lei/ mp 

arheologică, în funcţie de 
cornplexitatea şi locaţia 

lucrării  
6 Taxa pentru erniterea - 80 lei 

acordului de functionare 
pentru produsele si serviciile 
de piata in Municipiul Tecuci  

3. SERVICIUL VENITURI sI EXECUTARE SILITA 



NR. DENUMIREA TAXEI 	NIVEL VALABIL NIVEL VALABJL 
CRT.  2017 2018 

1. Taxa pentru eliberare certificat fiscal 	10 lei 10 lei 
2. Taxa de urgenta pentru eliberare certificat 	1 5 lei 1 5 lei 

fîscal in aceeasi zi cu depunerea cererii 

4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PIJBLIC SI PRIVAT 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2017 NIVEL VALABIL 2018 
CRT.  

1 Taxă  autorizaţie de transport 1 000 lei / auto 1 000 lei / auto 
public în regim de taxi  

2 Taxă  viză  anuală  transport în 400 lei/auto 400 lei/auto 
regim de taxi  

3 Taxă  acces 	locuri asteptare 139  lei/auto/an 140 lei/auto/an 
clienţi taxiuri  

4 Taxă  parcare rezidenţă  70 lei/an 13 5  lei/an 
5 Taxă  licenţă  stradală  5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
6 Taxă  parcare publica - 

Zona A 2 lei/ora 
Zona B 1 ,5 lei/ora 
Zona C 1 leu/ora 
Zona D  0,5 lei/ora 

7 Taxa 	abonament 	zilnic - 14 lei/zi 
parcare publica  

8 Taxă 	de 	eliberare 	atestat 
administrator 	asociaţie 	de 116  lei 120 lei 
proprietari  

9 Taxă  emitere acord SADPP 
în 	vederea 	obţinerii 35 lei - 
autorizaţiei 	 de 
construire/desfîin ţare  

10 Taxă 	pentru 	iuregistrare 
vehicule 
mopede 50 lei 50 lei 

-vehicule cu trac ţiune animală  82 lei 80 lei 
i utilaje  

1 1 Taxă  pentru viză  autorizaţie 
de transport, pentru o 500 lei 500 lei 

perioadă_de_5_ani  
12 Taxă  pentru eliberarea unei 100 lei 100 lei 

noi autorizatii de tip in regim 
de taxi ocazionate de 

pierderea, deteriorarea sau 
ditrugerea autorizatiei precum 

si in cazul inlocuirii 
______ autovehico]ului  



1 3 Taxă  pentru ocuparea 
domeniului public sil sau 

privat de constructii 
autorizate, pentru care 

detinătorul nu are stabilit ă  
modalitatea de a folosi terenul 
- în funcţie de zonă  astfel: 

Zona A 10 lei/mp/an 10 lei/mp/an 
Zona B 6 lei/mp/an 6 lei/mp/an 
Zona C 3 lei/mp/an 3 lei/mp/an 
Zona D 2 lei/mp/an 2 lei/mp/an 

Plata taxei pentru ocuparea domeniului public si privat se va facc lunar, pân ă  la data de 25 inclusiv a lunii urm ătoare fiecărei lună, 
pentru toată  perioada în care de ţ inătorul nu are stabilit ă  modalitatea de folosinţă  a terenului. 

14 Taxa pentru restituirea 
autorizatiei de transport, 

respectiv a autorizatiei de taxi, 
ocazitionate de suspendarea 

acestora: 
a. la prima suspendare 

lOOlei 100 lei 
b. la a doua suspendare 200 lei 200 lei 

1 5 Taxă  aviz privind accesul pe 
arterele de circulaţie interzis a 

autovehiculelor după  cum 
urmează : 

Auto până  la 3,5 tone 20 lei /zi sau abonament 15 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei lunar 200 lei 

Auto peste 3,5 tone 20 lei /zi sau abonament 20 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei lunar 200 lei 

Remorci până  la 1 tonă  20 lei /zi sau abonament 20 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei lunar 200 lei 

Remorci peste 1 tonă  30 lei /zi sau abonament 30 lei /zi sau abonament 
lunar 300 lei lunar 300 lei 

16 Taxă  de blocare-deblocare 23 lei/auto 100 lei/auto 
vehicole 

17 Taxa aviz privind accesul 
autovehiculelor pe strazile cu 50 lei/zi sau abonament 50 lei/zi sau abonament 

restrictii de tonaj 500 lei/ luna 500 lei/ luna 
a.autovehicule cu masa totala 

panala_lOt  
b.autovehicule cu masa totala 100 lei/zi sau abonament 100 lei/zi sau abonament 

intre 10 t - 20 t 1 000 lei/ luna 1 000 lei/ luna 
c.autovehicule cu masa totala 150 lei/zi sau abonament 150 lei/zi sau abonament 

peste 20 t 1500 Iei/ luna 1500 lei/ luna 
18 Taxă  autorizaţie dispecerat taxi 500 lei 500 lei 
19 Taxă  viză  anuală  autorizatie 200 lei 200 lei 

dispecerat_taxi  
20 Taxa eliberarc duplicat - 20 lei 

certificat_inregistrare_in_cazul  



pierderii, furtului, distrugerii, 
deteriorarii 

5. BIROU DUMIJRI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT. 2017 2018 

1. Taxa acord de ocuparea domeniului public 1 5 lei/mp 1 5 lei/mp 
de racorduri/bransamente 

i. SERVICIUL IUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2017 2018 

1 Taxă  serviciu de transcriere (recuperare 2 lei 2 lei 
materiale consumate) 

2 Taxă  pentru oficjerea căsătoriei în zilele 100 lei 100 lei 
nelucrătoare de sâmbătă  şi duminică , 

pentru viitorii soti care au domiciliile in 
Municipiul Tecuci sau unul dintre viitorii 
soti_âre_domiciliul_in_Municipiul_Tecuci  

3 Taxa oficiere casatorii, indiferent de ziva - 100 lei 
oficierii, pentru viitorii soti care nu au 

domiciliile pe raza Municipiului Tecuci, 
prin cerere scrisa si motivata, aprobata de 

Primarul_Municipiului_Tecuci  
4 Taxă  pentru oficierea c ăsătoriei, pentru - 250 lei 

viitorii soti care au domiciliile in 
Municipiul Tecuci sau unul dintre viitorii 
soti are domiciliul in Municipiul Tecuci, 

in_alta_locatie_decat_sediul_starii_civile  
5 Taxă  eliberare, la cerere, a certificatelor 

de stare civil ă(duplicat) de natere, 
casatorie, deces (în situa ţia pierderii, 
sustragerii sau deterioării acestora, 
precum si ca urmare a solicit ării de 8 lei 8 lei 

preschimbare a acestora cu noile tipuri); 

6 Taxă  eliberare extrase multilingve de 8 lei 8 lei 
natere, căsătorie, deces 

7 Taxa eliberare dovada de stare civila 8 lei 8 lei 

8 Taxă  extrajudiciară  de timbru privind - 15 lei 
inregistrarea, la cerere, in actele de stare 

civila a schimbarii numelui si sexului 
9 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 Iei 

10 Taxa carte de identitate provizorie 1 leu 1 leu 

1 1 Taxă  extrajudiciar ă  de timbru 5 lei 5 lei 



12 	Taxă  inforrnaţii persoane 	 1 leu 	 1 leu 

7. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
 2017 

NIVEL VALABIL 
2018 

1 Taxa anuala de intretinere cimitir 20 lei/an!loc 20 lei/an!loc 

Competenta aprobarii prezentului proiect de hotarare apartine Consiliului Local, in temeiul 
prevederilor art.36 alin.(2), litera ,,b alin.(4), litera ,,c si art.45 din Legea administratiei publice 
locale nr.2 1 5/200 1, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Anexa nr.2 
laHCLnr. 	/ 

TAXE LOCALE SPECIALE 
INSTITUITE ÎN BAZA ART.484 DIN LEGEA NR. 227/2015 ŞI A LEGII 

NR.273/2006 
Nu sunt purtătoare de majorări/dobânzi!penalităţi de întârziere Ia plată  

1. SECRETARIAT sI REGISTRUL AGRICOL 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 

 2017 
NIVEL VALABIL 

2018 
1. Taxă  eliberare copii după  documente 

existente în arhivă  
6 lei/pag 2 lei/pag 

Taxă  eliberare copii dup ă  documente 
existente în arhiv ă  conforme cu originalul  

- 5 lei/pag 

2. Taxă  eliberare anexa 24 10 lei 10 lei 
3. Taxă  eliberare adeverin ţă  rol agricol 2 lei 2 lei 
4. Taxă  viză  contracte de arendă, comodat, 

cesiune, asociere 
6 lei 6 lei 

5. Taxă  timbru adeverinţă  1 leu - 

6 Taxa eliberare copii dupa Registrul 
Agricol_in perioada 2015-2019  

- 6 lei/pag 

2. DIRECTIA ARHITEC SEF 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2017 NIVEL VALABIL 2018 
CRT.  

1 Taxă  set formulare 35 lei 35 lei 
2 Taxă  publicitate sonora 1 1 6 lei/ zi 116  lei/ zi 
3 Taxă  foc de artificii 116 lei/ 5 min. 116 lei/ 5 min 
4 Taxă  pentru participare la 100 lei/ pentru constructii 100 lei/ pentru constructii 

receptii la terminarea pana la 1 SOmp suprafata pana la 1 SOmp suprafata 
lucrarilor ca delegat si/ sau desfasurata desfasurata 

specialist din partea autoritatii 
publice locale 

200 lei / pentru constructii 
cu peste 150 mp suprafata 

200 lei / pentru 
constructii cu peste 150 

desfasurata mp suprafata desfasurata 
5 Taxă  supraveghere/cercetare 5 8 lei/ mp 50 lei/ mp 

arheologică, în funcţie de 
complexitatea şi locaţia 

lucrării  
6 Taxa pentru erniterea - 80 lei 

acordului de functionare 
pentru produsele si serviciile 
de_piata_in_Municipiul_Tecuci  

3. SERVICIUL VENITURI 81 EXECUTARE SILITA 
DENUMIREA TAXEI 	N1VEL VALABIL NIVEL VALABIL 

CRT.  2017 1  2018 
1. Taxa pentru eliberare certificat fiscal 	10 lei 10 lei 
2. Taxa de urgenta pentru eliberare ceriificat 	15 lei 15 lei 

fiscal in aceeasi zi cu depunerea cererii  



4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2017 NIVEL VALABIL 2018 

CRT.  
1 Taxă  autorizaţie de transport 1 000 lei / auto 1 000 lei / auto 

public în regim de taxi  
2 Taxă  viză  anuală  transport în 400 lei!auto 400 lei/auto 

regim de taxi  
3 Taxă  acces 	locuri asteptare 139  lei/auto/an 140 lei!auto/an 

clienţi taxiuri  
4 Taxă  parcare rezidenţă  70 lei/an 1 35 lei/an 
5 Taxă  licenţă  stradală  5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
6 Taxă  parcare publica - 

Zona A 2 lei/ora 
Zona B 1 ,5 lei/ora 
Zona C 1 leu/ora 
Zona D  0,5 Iei/ora 

7 Taxa 	abonament 	zilnic - 14 lei/zi 
parcare publica  

8 Taxă 	de 	eliberare 	atestat 
administrator 	asociaţie 	de 116  lei 120 lei 
proprietari  

9 Taxă  emitere acord SADPP 
în 	vederea 	obţinerii 35 lei - 

autorizaţiei 	 de 
construire/desfiin ţare  

10 Taxă 	pentru 	inregistrare 
vehicule 
-mopede 50 lei 50 lei 
-vehicule cu trac ţiune animală  82 lei 80 lei 
i utilaje  

11 Taxă  pentru viză  autorizaţie 
de transport, pentru o 500 lei 500 lei 

perioadă_de_5_ani  
12 Taxă  pentru eliberarea unei 100 lei 100 lei 

noi autorizatii de tip in regim 
de taxi ocazionate de 

pierderea, deteriorarea sau 
ditrugerea autorizatiei precum 

si in cazul inlocuirii 
autovehicolului  

13 Taxă  pentru ocuparea 
domeniului public si/ sau 

privat de constructii 
autorizate, pentru care 

detinătorul nu are stabilită  
rnodalitatea de a folosi terenul 
- în funcţie de zonă  astfel: 

Zona A 10 lei/rnp!an 10 lei/rnp/an 
Zona B 6 lei/m13/an 6 lei/rnp/an 

ona C 3 lei/rnp/an  3 lei/rnp/an 

onaD  2 lei/rnp/an  2 lei/rnp!an 

2 



Plata taxei pentrt ocuparea domeniului puhiic sl orlvat se va face lunar, pi1 ă  la data de 25 inclusiv a liinii iirm ătoare ljec ărei iună . 
pentru toată  pcnoada în carc dctin ătorul nu are stahilit ă  modalitatea dc folosint ă  a terenuliii. 

14 Taxa pentru restituirea 
autorizatiei de transport, 

respectiv a autorizatiei de taxi, 
ocazitionate de suspendarea 

acestora: 
a. la prima suspendare 

lOOlei 100 lei 
b. la a doua suspendare 200 lei 200 lei 

15 Taxă  aviz privind accesul pe 
arterele de circula ţie interzis a 

autovehiculelor după  cum 
urmează : 

Auto până  la 3,5 tone 20 lei /zi sau abonament 15 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei lunar 200 lei 

Auto peste 3,5 tone 20 lei /zi sau abonament 20 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei lunar 200 lei 

Remorci până  la 1 tonă  20 lei /zi sau abonament 20 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei lunar 200 lei 

Remorci peste 1 tonă  30 lei /zi sau abonament 30 lei /zi sau abonament 
lunar 300 lei lunar 300 lei 

16 Taxă  de blocare-deblocare 23 lei/auto 100 lei/auto 
vehicole 

17 Taxa aviz privind accesul 
autovehiculelor pe strazile cu 50 lei/zi sau abonament 50 lei/zi sau abonament 

restrictii de tonaj 500 lei/ luna 500 lei/ luna 
a.autovehicule cu masa totala 

panala_10_t  
b.autovehicule cu masa totala 100 lei/zi sau abonament 100 lei/zi sau abonament 

intre 10t-20t 1000lei/luna 1000lei/luna 
c.autovehicule cu masa totala 150 lei/zi sau abonament 150 lei/zi sau abonament 

peste 20 t 1500 lei/ luna 1500 lei/ luna 
18 Taxă  autorizaţie dispecerat taxi 500 lei 500 lei 
19 Taxă  viză  anuală  autorizaţie 200 lei 200 lei 

dispecerat taxi 
20 Taxa eliberare duplicat - 20 lei 

certificat inregistrare in cazul 
pierderii, furtului, distrugerii, 

deteriorarii 
5. BIROU DRUMURI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2017 2018 

1. Taxa acord de ocuparea domeniului public 15 lei/rnp 15 lei/mp 
de racorduri/bransarnente 

6. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EV]DENTĂ  A PERSOANEI 
NR. DENUMIREA TAXE] NIVEL VALABIL N1VEL VALABIL 

2017 2018 
1 Taxă  serviciu de transcriere (recuperare 2 lei 2 lei 

rnateriale consurnate) 	ïï 



2 Taxă  pefltru oficierea c ăsătoriei în zilele 100 lei 100 Iei 
nelucrătoare de sâmb ătă  ş i duminică , 

Jntru viitorii soti care au domiciliile in 
Municipiul Tecuci sau unul dintre viitorii 
soti_are_domiciliul_in_Municipiul_Tecuci  

3 Taxa oficiere casatorii, indiferent de ziva - 100 lei 
oficierii, pentru viitorii soti care nu au 

domiciliile pe raza Municipiului Tecuci, 
prin cerere scrisa si motivata, aprobata de 

Primarul_Municipiului_Tecuci  
4 Taxă  pentru oficierea c ăsătoriei, pentru - 250 lei 

viitorii soti care au domiciliile in 
Municipiul Tecuci sau unul dintre viitorii 
soti are domiciliul in Municipiul Tecuci, 

in_alta_locatie_decat_sediul_starii_civile  
5 Taxă  eliberare, la cerere, a certificatelor 

de stare civil ă(duplicat) de natere, 
casatorie, deces (în situa ţia pierderii, 
sustragerii sau deterio ării acestora, 
precum si ca urmare a solicit ării de 8 lei 8 lei 

preschimbare a acestora cu noile tipuri); 

6 Taxă  eliberare extrase multilingve de 8 lei 8 lei 
natere, căsătorie, deces 

7 Taxa eliberare dovada de stare civila 8 lei 8 lei 

8 Taxă  extrajudiciară  de timbru privind - 1 5 lei 
inregistrarea, la cerere, in actele de stare 

civila_a_schimbarii_numelui_si_sexului  
9 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 lei 

10 Taxa carte de identitate provizorie 1 leu l leu 

11 Taxă  extrajudiciară  de timbru 5 lei 5 lei 

12 Taxă  informaţii persoane 1 leu 1 leu 

7. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
 2017 

NIVEL VALABIL 
2018 

1 Taxa anuala de intretinere cimitir 20 lei/anlloc 20 lei/anlloc 

Competenta al3i•obarii  prezentului proiect de hotarare apartine Consiliului Local, in 
1:emeiul prevederilor art.36 a1in.(2), litera ,,bt alin.(4), litera ,,c si art.45 din Legea 
adrninistratiei publice locale nr.21 5/2001, republicata, cu rnodicari1e si c.ompletarile 
ulterioare. 

4 



ROMÂNIA 	 Anexa nr. 3 la 
JUDEŢU L GALAŢ I 	 Hotărâ nr. 

CONSILIUL LOCAL AL MUICIPIULUI TECUCI 	din 

Regulamentul privind procedurile de acordare de facilit ăţi fiscale 
de scutire sau reducere la plata impozitului pe cl ădiri, a impozitului pe 

teren si mijloacelor de transport pentru persoanele fizice cu venituri mici 

CAP.1 Dispoziţii generale. 

Prezentul regulament se aplica persoanelor fizice care solicita acordarea 
de facilitati la plata impozitelor si taxelor locale. 

Facilitatile fiscale reprezinta diminuarea unor obligatii de plata catre 
bugetul local in favoarea anumitor contribuabili sau categorii de contribuabili, in 
limitele si in conditiile legii. 

Facilitatile fiscale constau in scutiri sau reduceri de impozite si taxe 
locale, care pot fi acordate la cerere, prin efectul legii, sau cu aprobarea 
Consiliului Local. 

Facilitatile fiscale care se acorda prin efectul legii si categoriile de 
contribuabili care pot beneficia de acestea sunt prev ăzute în capitolul 2 al 
prezentului regulament. 

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o 
reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce 
datoreaza acest impozit. 

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o 
reducere a acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al 
persoanei fizice care datoreaza acest impozit. 

In cazul unei calamitati naturale, Consiliul Local poate acorda scutire de 
la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren. 

Pentru impozitele si taxele restante, majorarile de intarziere, dobanzile si 
penalitatile de orice fel nu se acorda esalonare, amanare, scutire sau reducere la 
plata. 

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele fizice, se 
aproba de Consiliul Local si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urrnator. 

: 1 



Capitolul 2 
Facilitatile fiscale care se acorda prin efectul Iegii si categoriile de 

contribuabili carepot beneficia de acestea 

Art.1.1 Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe 
teren: 

a) clădirile si terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 
război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerec ăsătorite ale veteranilor de 
război; 

b) clădirea folosită  ca domiciliu si terenul aferent cladirii de domiciliu, 
aflată/aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute la art. 1 al 
Decretului - lege nr. 1 18/1990, republicat, cu modific ările şi completările 
ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonan ţa Guvernului 
nr. 105/1999, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificările ş i completările ulterioare; 

c) clădirea folosită  ca domiciliu si terenul aferent cladirii de domiciliu, 
aflată/aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentan ţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

d) clădirea folosită  ca domiciliu şi/sau alte cl ădiri af1ate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prev ăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonan ţa de 
urgentă  a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoa şterea meritelor personalului 
armatei participant la ac ţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi 
urmaşilor celui decedat, aprobat ă  cu modificări prin Legea nr. 1 1 1/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

e) terenurile af1ate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute la 
art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanta de urgen ţă  a Guvernului nr. 82/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

f) cladirile persoanelor prev ăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 
Legea recuno ştinţei faţă  de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicat ă  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004; 

g) terenurile aferente cl ădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri af1ate în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) ş i 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific ările şi completările ulterioare; 

Art.1.2. Persoanele prev ăzute la art. 1 . 1 lit.f si g) sunt scutite de la plata 
impozitului pe clădiri pentru locuinţa situată  la adresa de dorniciliu, precum Si 
de la ilata irnpozitului pe teren aferent cl ădirii situată  ia adresa de dorniciliu; 

Art.1.3. In cazul unei cl ădiri, al unui teren de ţinut în cornun de o persoan ă  
fizic ă  prevăzută  la art. 1. 1 scutirea fiscal ă  se aplică  integral pentru propriet ăţile 
deţinute în cornun de soi. 



Art.1.4. Scutirea de ia plata irnpozitului pe cl ădiri se aplică  doar cl ădirii 
folosite ca dorniciliu de persoanele fizice prev ăzute la arL. i. 1. 

Art.1.5. Scutirea de la plata irnpozitului pe teren se aplic ă  doar pentru 
terenurile aferente acestora de la dorniciliul persoanei. 

Arti.6. In cazul in care, persoanele care beneficiaza de scutiri conforrn 
prevederilor legii si detin in cornun cu sotul sau sotia o cladire, un teren sau un 
rnijloc de transport, scutirea se acorda integral, in conditiile legii. In situatia in 
care, o cota parte din dreptul de proprietate asupra cladirii, terenului sau 
mijlocului de transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota parte 
detinuta de acesti terti. 

Art.1.7. In vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura - Persoane Fizice urm ătoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- copie conformă  cu originalul dup ă  actul de proprietate al imobilului, înso ţit 

de schiţa imobilului; 
- actele care atest ă  calitatea prevăzută  la art. 1. 1. 

Art.1.8. In situaţia în care documentele depuse de c ătre contribuabil sunt 
conforme cu cerinţele legale, scutirea de la plata impozitului pe cladire, teren, si 
pe mijloacele de transport se aplic ă  începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor celui în care contribuabilii prezint ă  organelor fiscale ale administra ţiei 
publice locale documentele prin care atest ă  situaţiile prevăzute de lege. 

Art.1.9. In situaţia în care documentele depuse de c ătre contribuabil nu 
sunt conforme cu cerin ţele legale, inspectorul fiscal va comunica în scris 
acestuia despre acest aspect, stabilind un termen pentru completarea dosarului. 
In cazul în care dosarul nu este completat în termenul stabilit, nu va putea fi 
operată  scutirea. 

Art.2.1. Sunt scutite de la plata impozitului pe mijloacele de transport: 
a) mijloacele de transport afiate în proprietatea sau coproprietatea 

veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerec ăsătorite ale 
veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor 
cu handicap sau invaliditate, afiate în proprietatea sau coproprietatea 
reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 

c) mijloacele de transport afiate în proprietatca sau coproprietatea 
persoanelor prev ăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 1 18/1990, republicat, cu 
rnodificările si cornpletările ulterioare, şi a persoanelor f1zice prev ăzute la art. i 
din Ordonanţa Guvernului nr. 1 05/1 999, aprobat ă  cu rnodific ări si cornpletări 
prin Leea nr. 189/2000, cu modific ările ş i cornpietărilc ulterioare, pentru un 
singur rnijoc de transport, la alegerea contribuabilului; 



d) mijloacele de transport afate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prev ăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) ş i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu rnodificările ş i cornpletările ulterioare, pentru un singur rnijloc de 
transport, la alegerea contribuabi lului; 

Art.2.2.In situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra 
rnijlocului de transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-
parte detinuta de acesti terti; 

Art.2.3. In vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura - Persoane Fizice urm ătoarele docurnente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atest ă  dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport; 
- actul care atest ă  calitatea prev ăzută  la art.2. 1 

Art.3.1. Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor, instituite in baza Legii nr.22712015 art.474: 

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de 
război, văduve de război sau văduve nerec ăsătorite ale veteranilor de r ăzboi; 

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele 
prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 1 18/1990, republicat, cu modific ările 
ş i completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prev ăzute la art. 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată  cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 189/2000, cu modific ările şi completările ulterioare; 

Art.3.2. In vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura - Persoane Fizice urm ătoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea prev ăzută  la art.3. 1 

Art.4.1 Sunt scuti ţi de la plata taxei pentru eliberarea unei autoriza ţii 
pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 

a) persoanele cu handicap grav sau accentuat; 
b) persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. 

Art.4.2. In vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registartura - Persoane Fizice urm ătoarele docurnente: 
- cerere de scutire; 
- copie dup ă  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea prev ăzută  la art.4. 1 

Art.5.1. Sunt scutite de Ia plata taxelor speciale, instituite în baza art. 
484 si a celor instituite în baza art. 486 din Legea nr.227/2015 cu 
rnodificările si conp1etări1e ulterioare: 

a) veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerec ăsătorite 
ale veteranilor de război; 

b) persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 
1 18/1990, republicat, cu rnodific ărilc şi cornpletările u1terioar ş i 
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persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 
105,1999, aprobat ă  cu rnodific ă i şi cornpletări prin Leea nr. 
1 89/2000, cu rnodific ările ş i cornpletările ulterioare; 

Art.5.2. In vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Rgistratura - Persoane Fizice urrn ătoarele docunnte: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea prev ăzută  la art.5. 1 

Art.5.3. Se acordă  scutirea de la plata taxelor speciale instituite în baza 
art.484 si art.486 din Codul fiscal, numai persoanele care au calitate prev ăzută  
la art.5.1 nu si alte persoane care locuiesc sau gospod ăresc împreună  cu acestea. 

CAPITOLUL 3. 
Procedurile de acordare de facilit ăţi f.scale de scutire sau reducere la plata 
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele f.zice cu 

venituri mici 

Art. 1. 	Consiliul poate acorda scutire de 50 % sau 100% de la plata 
impozitului pe clădiri,a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea 
certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire sau o reducere a 
acestora, în cazul unei calamit ăţi naturale, în funcţie de paguba suferită . 

Art.2 	Contribuabilii, persoane fizice beneficiaza pentru anul fiscal 2018 
de inlesniri la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren pentru locuinta 
de domiciliu precum si pentru terenul aferent acestuia, astfel: 
1. Reducere cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru 
locujnta de domiciliu precum si pentru terenul aferent acesteia datorat de catre 
urmatorii contribuabili: 
- persoane fizice al caror venit lunar consta din ajutor social, pensie de asistenta 

sociala; 
-persoanele fizice al caror venit, pe membru de familie, nu depaseste nivelul 

venitului minirn garantat stabilit prin Legea nr.415/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Reducerea se acorda acelor contribuabili care: 
- nu detin in proprietate mai rnulte irnobile(cladiri si terenuri), 
- nu detin rnijloace de transport precum si utilaje destinate obtinerii de 

venituri 
ciadirea safie utilizata numai ca iocuinta, 

- ciadirea safie dorn fciliui persoanelor respective, 
in cladire sa nu se desjrasoare  activitatf economice, sa rni se obtirza venittiri 
din incliiriere. 
Reducerea se acorda cu conditia achitarii debitelorprovenind din amertzi. 

.1 



Reducerea se acorda pe baza de cerere si opereaza cu 01 ianuarie 2018, 
persoaneior care detin documente justijîcafive emise pana la data de 31 
decembrie 2017 si care siint depuse la BUIES-PFpana la data de 31.12.2017. 

2. Contribuabilii care au suferit pagube in urrna producerii decalamitati 
naturale, beneficiaza de reducere proportional cu cota afectata a irnobilului, de la 
plata irnpozitului pe cladire si/sau teren si taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism si a autorizatiei de construire. 

Art.3. 	(1) Înlesnirile la plata impozitului pe cl ădire şi a impozitului pe 
teren se acordă  numai pe bază  de cerere scrisă  pentru acordare a înlesnirilor la 
plata impozitelor, taxelor ş i a altor venituri ale bugetului local. 

(2) Cererea de acordare a facilit ăţii fiscale de scutire sau reducere la 
plata impozitului pe cl ădiri si a impozitului pe teren va cuprinde: 
- elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data şi locul 

naşterii, numele si prenumele p ărinţilor, adresa de dorniciliu, seria si nr. actului 
de identitate, ernitentul si data emiterii, cod nurneric personal, etc.); 
- sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constând în irnpozit pe cl ădiri 
şi impozit pe teren, inclusiv majorările de întârziere, dobânzile şi penalităţile 
datorate pentru neplata la termen; 
- perioada pentru care surnele sunt datorate sau neachitate, precum şi data 
scadenţei acestora; 
- natura facilităţii fiscale solicitate şi o succintă  prezentare a cauzelor ce au dus 
la imposibilitatea de plată  a debitelor pentru care se solicit ă  înlesnirea; 
Art. 4. 	(1) Cererea de acordare a înlesnirilor la plata irnpozitului pe cl ădiri 
şi a impozitului pe teren, împreună  cu documentele prevăzute la Cap.III art.3 
alin. 2 se constituie într-un dosar care se depune de c ătre debitor la Registratura 
- Persoane fizice. 

(2) Documentele necesare scutirii sau reducerii de irnpozit pe 
clădiri sau teren sunt: 

- acte autentice, sau copii autentificate dup ă  acestea, ce fac dovada 
proprietăţii (contract de vânzare-curnparare, titlu de proprietate, certificat de 
rnoştenitor, extras de carte funciar ă  având o vechime mai mic ă  de 30 de zile, 
etc.); 

- copie dup ă  actul de identitate; 
- declaraţie pe proprie răspundere privind venitul net realizat, potrivit 

rnodelului din Legea nr.416/2001; 
- dovada de la Serviciul Public Local de Asisten ţă  Socială  Tecuci— în 

cazul persoanelor minore sub tutel ă, plasament farnilial, între ţinere; 
- adeverinţa privind încadrarea în condi ţiile Iegii rir. 416/2001 eliberată  de 

Serviciul Public Local de Asistenţă  Social ă  Tecuci 
- cupon de pensii (daca este cazul); 
- fotogra1e a propriet ăţii afectate în cazul Cap.III art.2 pct.3, precum ş i 

notă  de constatare a pagubei întocmit ă  de către Biroul de Monitorizare a 
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Situaţiiior de Urgen ţă  din cadrui Prirn ăriei Municipiului Tecuci - în cazui 
calarnităţilor naturale, iar în caz de incenciiu de la Unitatea de Pornpieri; 

- declaratie pe proprie raspundere ca nu are alte venituri (venituri din 
activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, 
din activitati agricole, din prernii de jocui de noroc, venituri din dividede sau 
alte surse); 

- certificat fiscal eliberat de Serviciul Fiscal Municipal din care sa rezulte 
ca nu realizeaza alte venituri (venituri din activitati independente, din cedarea 
folosintei bunurilor, venituri din investitii, din activitati agricole, din prernii de 
jocuri de noroc, venituri din dividende sau alte surse) 

- orice alte documente considerate utile pentru solu ţionarea cererii. 
Art. 5. 	Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lâng ă  
actele şi documentele enumerate mai sus, şi următoarele: 

- rezultatele anchetei sociale efectuate de Serviciul Public Local de 
Asistenţă  Socială  Tecuci privind situa ţia socială  a solicitantului; 

- nota de constatare întocmit ă  de inspectorului fiscal cu ocazia depunerii 
cererii şi a verificării dosarului prin care se solicit ă  facilitatea fiscal ă ; 

- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, 
de respingere sau de modificare si completare a cererii; 

- propunerea de soluţionare a cererii de acordare a facilit ăţii fiscale, 
elaborate de BUIES —PF. 
Art.6. 	(1) Dosarul complet se înainteaz ă  primarului, care va întocmi 
propuneri de aprobare sau de respingere a cererii de scutire sau de reducere la 
plata impozitului pe cl ădiri sau a impozitului pe teren. 

(2) Propunerile vor fi înaintate consiliului local la prima şedinţă  
ordinară  a acestuia pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit 
reglementărilor legale. 
Art.7. 	Termenul de soluţionare a dosarului privind cererea de acordare a 
facilităţii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe cl ădiri sau a 
impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data înregistr ării cererii la 
Registratură  - Persoane Fizice; 
Art.8. 	Scutirile sau reducerile de la plata irnpozitului pe cl ădiri si a 
irnpozitului pe teren aferente anului fiscal 2018, pot fi solicitate si acordate atât 
înaintea execut ării silite a debitului, cât si în timpul efectu ării acestuia. 
Art.9. 	Executarea silit ă  nu va fi oprita sau nu va fi suspendat ă, după  caz, 
pentru creanţele bugetelor locale de natura irnpozitului pe cl ădiri si a irnpozituiui 
pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau scutiri la plata prin hot ărâri ale 
consiliului local, de la data cornunic ării acestor hotărâri. 
Art. 10. 	(1) Dosarul privind cererea de acordare a facilit ăţii fiscale de scutire 
sau de reducere Ia plata irnpozitelor pe cl ădire şi teren, se claseaz ă  dacă  acesta 
nu poate fi întocmit în rnod cornplet, respectiv dac ă  nu cuprinde toate elernentele 
prevăzute la art. 4 si 5, din rnotive irnputabile solicitantului, cum ar fi: 
- refuzul de a pune la dispozi ţie organeior de control informatiile solicitate, 
- neprezentarea tuturor docurnentelor solicitate de compartirnentui de 

specialitate în vederea deJnitiv ării dosarjlui. etc. 
ZU 
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(2) Clasarea si motivele acesteia vor fi cornunicate în scris solicitantului 
în terrnen de i zile de la clasarea dosarului. 

Art.11. 	De facilităţile fiscale acordate la plata impozitului/taxei pe cl ădiri 
prevăzute de prezentul Regulament se acord ă  pe baza cererii persoanelor fizice 
solicitante, îndipt ăţite, nurnai pentru proprietatea (cl ădire si Teren aferent, sau 
cote părţi din acestea) situat ă  la adresa de dorniciliu a contribuabilului. 
Art.12. 	(1) Dac ă  în cursul unui an intervin schirnb ări care conduc la 
rnodificarea condiţiilor în care se acord ă  scutirile sau reducerile de impozit pe 
clădiri si teren, persoanele în cauz ă  trebuie să  depună  noi declaraţii fiscale în 
termen de 30 de zile de la apari ţia schirnb ărilor. 

(2) Scutirile şi reducerile de la plata impozitului pe cl ădiri si teren 
din prezentul Regulament se acord ă  începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor. 

Art.13. 	Prezentul regulament se completeaz ă  cu prevederile Legii 
nr.227/2015 cu modific ările si completările ulterioare si ale HG nr.1/2016 
privind normele de aplicare a Legii nr.227/2015 cu modific ările si completările 
ulterioare. 



ROMÂNIA 
	

Anexa nr. 4 la 
JUDEŢUL GALAŢ I 
	

Hotărârea nr. 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

	
din 

PROCEDURA 

privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane 
fizice sau juridice, conform prevederilor art. 265 din Legea 

nr. 207 din 2015 privind Codul de procedur ă  fiscală , 
cu modificările şi completările ulterioare 

A. Dispoziţii generale privind procedura de declarare a st ării de 
insolvabilitate 

1. Prezenta procedur ă  de declarare a stării de insolvabilitate este 
aplicabilă  persoanelor fizice si juridice care îndeplinesc 
condiţiile legale în această  materie. 

2. Creanţele fiscale pentru care se analizeaz ă  posibilitatea 
declarării stării de insolvabilitate sunt reprezentate atât de 
obligaţiile fiscale principale, cât şi de obligaţiile fiscale accesorii 
aferente acestora. 

3. In situaţia în care se constat ă  îndeplinirea condi ţiilor legale în 
materie, debitorul în cauz ă  va fi declarat insolvabil în baza unui 
proces-verbal întocmit de organul de executare competent, vizat 
de compartimentul juridic de la nivelul organului fiscal şi 
aprobat de directorul economic cu atribu ţii în domeniul 
administrării veniturilor bugetare si conducătorul unităţii 
administrativ-teritoriale. 

4. Procesul-verbal de declarare a st ării de insolvabilitate se 
întocme şte în 3 exemplare, din care unul se p ăstrează  la dosarul 
de executare, unul la dosarul fiscal din compartirnentul cu 
atribuţii în evidenţa obligaţiilor fiscale, iar celălalt se transmite 
debitorului declarat insolvabil. 

5. Procedura de declarare a st ării de insolvabilitate se aplică  în 
fiecare din situaţiile prevăzute la art. 265 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură  fiscală, cu modificările 
şi cornpletările ulterioare, atât în cazul debitoriior ale c ăror 
venituri ori bunuri urrnăribile au o valoare rnai rnic ă  decât 
obligaţiile fiscale de plat ă, cât ş i în cazul debitorilor care nu au 
venituri ori bunuri urrn ăribile. 

6. Pe perioada în care un debitor ale c ărui venituri sau bunuri 
urrnăribile au o valoare rnai rnic ă  decât obliga ţiile fiscaie de 
plată  este declarat insolvabii, rnăsurile de executare silit ă  nu vor 
fi întrerupte. 



7. Pentru obliga ţiile fiscale principale înregistrate de debitorii 
insolvabili ale căror venituri sau bunuri urm ăribile au o valoare 
mai mic ă  decât obligaţiile fiscale de plat ă , se datoreaz ă  obligaţii 
fiscale accesorii, pân ă  la data stingerii acestora, inclusiv. 

8. Creanţele fiscale ale debitorilor declara ţi în stare de 
insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urm ăribile se scot 
din evidenţa curentă  şi sunt trecute într-o evidenţă  separată, iar 
aplicarea măsurilor de executare silit ă  se întrerupe. 

9. Pentru obligaţiile fiscale principale înregistrate de debitorii 
insolvabili care nu au venituri sau bunuri urm ăribile se datoreaz ă  
obligaţii fiscale accesorii pân ă  la data trecerii acestora în 
evidenţa separată, în conformitate cu prevederile art. 174 alin.(4) 
lit. b) din Codul de procedur ă  fiscală . 

1O.Creanţele fîscale înregistrate de debitorii declara ţi insolvabili 
pentru care se continuă  executarea silită, afîate în evidenţa 
curentă  şi creanţele fiscale înregistrate de debitorii declara ţi 
insolvabili pentru care executarea silit ă  se întrerupe, aflate în 
evidenţa separată, vor fi scăzute din aceste eviden ţe la 
împlinirea termenului de prescrip ţie a dreptului de a cere 
executarea silită . 

11. Obligaţiile fîscale datorate de debitorii - persoane juridice, 
radiati din registrele în care au fost înregistra ţi potrivit legii se 
anuleaza după  radiere dac ă  pentru plata acestora nu s-a atras 
răspunderea altor persoane, potrivit legii, in conformitate cu 
prvederile art.266 alin.(4) din Codul de procedur ă  fîscală, numai 
în baza încheierii de radiere a judec ătorului delegat de pe lâng ă  
Ofîciul Registrului Comer ţului sau a sentinţei civile de închidere 
a procedurii falimentului/insolven ţei si a radierii debitoarei din 
registrul comer ţului. 

12.Obligaţiile fîscale înregistrate de debitorii - persoane fîzice 
declaraţi insolvabili vor fî anulate din eviden ţa separată  inclusiv 
în cursul perioadei de prescrip ţie, după  data la care respectiva 
persoană  fîzică  a decedat sau a fost declarat ă  dispărută  ori 
decedată  prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, iar pentru 
aceasta nu există  moştenitori care au acceptat succesiunea sau 
nu a lăsat veniturj ori bunuri urmăribile. 

13.Anularea obliga ţiilor fîscale înregistrate de debitori, din eviden ţa 
curentă  sau din eviden ţa separată, după  caz, va fî făcută, în 
condiţiile legii, în baza unui proces-verbal de sc ădere clin 
evidenţă  a obligaţiiior fîscale si a borderoului de ad ăugare 
scădere anexat acestuia. Procesul-verbal de sc ădere din evidenţă  
va fî întocmit de organul de executare competent, vizat de 
cornpartirnentul juridic de la nivelul organului de executare, si 



aprobat de directorul econornic cu atribu ţii în dorneniul 
administrării veniturilor bugetare si conducătorul unităţ ii 
adrninistrativ-teritoriale. 

14.Dup ă  data declar ării stării de insolvabilitate a unui debitor - 
persoană  fizică  sau juridică, în situaţia în care organul de 
executare constat ă  îndeplinite condi ţiile legale în materia 
atragerii răspunderii solidare, va face demersurile legale ce se 
impun, în conforrnitate cu prevederile art. 25 şi 26 din Codul de 
procedură  fiscală . 

B. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, 
persoane fizice sau juridice, ale căror venituri sau bunuri au o 

valoare mai mică  decât obliga ţiile fiscale de plată . 

15. În scopul declar ării stării de insolvabilitate a debitorilor - 
persoane fizice sau juridice, ale c ăror venituri sau bunuri au o valoare mai mic ă  
decât obligaţiile fiscale de plată, organele de executare au urm ătoarele obligaţii: 

15.1. Să  verifice situaţia patrimonială  a debitorilor - persoane juridice, sub 
aspectul cuantific ării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor 
acestora, prin solicitarea, consultarea şi analizarea, la sediul debitorului, 
respectiv la punctele de lucru, dup ă  caz, a datelor înscrise în situa ţiile 
financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, din ultima balanţă  
contabilă  încheiată  de societatea debitoare, precum şi cercetarea la faţa 
locului a bunurilor de ţinute de ace ştia, avându-se în vedere 
următoarele: 

1 5. 1.1.  valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile 
afiate în proprietatea debitoarei; 

15.1.2. valoarea însumată  a tuturor veniturilor de natur ă  comercială , 
fiscală  sau provenite din dobânzi bancare aferente unor 
depozite b ăneşti, din titluri de stat cu r ăscumpărare la terrnen; 

15.1.3. valoarea determinat ă, pe baza cotaţiilor bursiere la zi, a 
titlurilor de participa ţie (acţiuni, obligaţiuni); 

15.1 .4.  valoarea însumată  a creanţelor de natură  cornercială, a 
cambiilor, biletelor la ordin sau a crean ţelor de natură  fiscală  
(sume de rarnbursat sau sume de restituit) pe care debitorul - 
persoană  juridică  le are de recuperat; 

i 5.1.5. valoarea însumată  a disponibi1ităţior băneşti, aşa curn rezultă  
din fi ş ierul conturilor bancare. 

15.2. Să  verifice situa ţia bunurilor de orice fel care se afi ă  în proprietatea 
debitorului persoană  juridic, rCCUn ş i valoarea acestora prin 
soiicitări de inforrnaţii de la unitatea adrninistrativ - teritorial ă  



(prirnărie), biroul de Carte Funciară, precurn ş i, după  caz, de la 
instituţii care gestioneaz ă  registre publice sau de la alte organe abilitate 
(Registrul AuteRornân, Registrul Naval Rornân, etc.). 

15.3. S ă  verifice situaţia bunurilor de orice fel care se afl ă  în proprietatea 
debitorului persoană  fizică, precum şi valoarea acestora prin: 
15.3.  1. solicitări de informaţii de la unitatea administrativ - teritorial ă  

(primărie), biroul de Carte Funciar ă, precum şi, după  caz, de 
la instituţii care gestioneaz ă  registre publice sau de la alte 
organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval 
Român, etc.); 

15.3.2. cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu 
privire la situaţia material ă  a acesteia, precum şi la alte 
unităţi sau persoane fizice unde aceasta ş i-a desfăşurat 
activitatea profesional ă  sau lucrativă  remunerată, în alte 
locuri despre care s-au cules informa ţii în legătură  cu 
existenţa bunurilor debitorului persoan ă  fizică, după  caz; 

15.3.3. solicitări de informaţii, de la organele sau persoanele 
abilitate, cu privire la mo ştenitorii care au acceptat 
succesiunea debitorului decedat sau declarat disp ărut ori 
decedat; 

1 5.3 .4.  solicitări de informaţii, de la societăţile bancare cu privire 
la existenţa unor conturi de disponibilit ăţi băneşti deţinute 
de debitorul decedat sau declarat disp ărut ori decedat; 

15.4. Să  procedeze la compararea valorii însumate a bunurilor ş i 
veniturilor debitorului - persoan ă  fizică  sau juridică, cu totalul 
obligaţiilor fiscale principale şi accesorii datorate de acesta şi 
neachitate la data compar ării. 

16. După  analiza datelor şi informaţiilor menţionate la pct. B.15., 
organele de executare competente, în func ţie de situaţia în care se încadreaz ă , 
vor proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a st ării de 
insolvabilitate a debitorului persoan ă  f1zică  sau juridic ă, al cărui model este 
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedur ă . 

C. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, 
persoane fizice sau jurdice, care nu au venituri sau bunuri 

urrnăribile. 

17. În scopul declarării în stare de insolvabilitate a debitorilor - 
persoane f1zice sau juridice care nu au venituri sau bunuri urrn ăribi]e, care 
îndeplinesc condi ţiile legale, organele de executare au urrn ătoarele obliga ţii: 



17.1. Să  verifice situa ţia juridică  a debitorului - persoan ă  juridică  prin 
solicitarea de inforrna ţii de la Oficiul Registrului Corner ţului sau de la 
alte instituţii cornpetente, dup ă  caz, urrnărind eventualele rnen ţiuni 
înscrise în extrasele, docurnentele sau Certificatul constatator 
referitoare la dizolvare, lichidare sau radiere. 

17.2. Să  verifice domiciliul fiscal, sediul social şi/sau sediul secundar, dup ă  
caz, al debitorilor - persoane fizice sau juridice, care urmeaz ă  a fi 
declaraţi în stare de insolvabilitate, prin: 

17.2.1.  solicitări de informaţii de la organele abilitate, iar în cazul în 
care acesta nu este g ăsit, să  se facă  menţiunea « nu este g ăsit la 
adresă»; 
17.2.2. deplasarea la domiciliul şi/sau sediul secundar cunoscute; 
17.2.3. solicitări de informaţii de la: 

a) organele de poli ţie referitoare la domiciliul/re şedinţa, după  caz, 
a administratorilor, asocia ţilor/acţionarilor persoanei juridice 
debitoare; 

b) organele de poliţie referitoare la domiciliul/re şedinţa, a 
persoanei fizice debitoare; 

c) organul fiscal în a cărui rază  teritorial ă  se afiă  ori s-au aflat 
sediile principale sau secundare, dup ă  caz. 

•17.3.Să  verifice existenţa bunurilor de orice fel care se afi ă  în proprietatea 
debitorului persoană  fizică  sau juridică, precum şi a veniturilor acestuia, 
prin: 

17.3. 1. examinarea datelor cuprinse în situa ţiile financiar-contabile 
anuale sau semestriale, precum şi în ultima balanţă  contabilă  
încheiată  de societatea debitoare; 

17.3.2.  consultarea fi şierului conturilor bancare; 
17.3.3.  verificarea înregistr ărilor în arhiva electronic ă  de garanţii reale 

mobiliare; 
17.3.4.  solicitări de informaţii de la unitatea administrativ - teritorial ă  

(primărie), biroul de Carte Funciar ă, precum şi, după  caz, de 
la instituţii care gestionează  registre pubJice sau de la alte 
organe abilitate (Registrul Auto Rornân, Registrul Naval 
Român, etc.); 

17.3 .5.  cercetări şi constatări la domiciliul fiscal şi/sau sediul secundar, 
precum ş i în alte locuri despre care s-au cules informa ţii în 
legătură  cu existenţa bunurilor debitorului persoan ă  juridică  
sau fizică, după  caz. 

8. După  culegerea datelor şi informaţiilor rnen ţionate ia pct. C. 17, 
organeie de executare cornpetente, în func ţie de situaţia în care se încadreaz ă, 



vor proceda la întocrnirea Procesului-verbal de declarare a st ării de 
insolvabilitate a debitorului persoan ă  fizică  sau juridică, al cărui rnodel este 
prevăzut în anexa n- 1 la prezenta procedur ă . 

18.1. Existenţa docurnentaţiei prevăzută  rnai sus nu are caracter limitativ ş i stă  
la baza aplic ării prevederilor art.265 din Codul de procedură  fiscală . 

18.2. Toată  documentaţia se îndosariază  şi se păstrează  la dosarul de 
executare silită  a debitorului în cauz ă, care rămâne la organul de executare. 

19. Verificarea situaţiei debitorului care nu are bunuri sau venituri 
urmăribile declarat în stare de insolvabilitate se va face de c ătre organele de 
executare, cel pu ţin o dată  pe an, fiind reluate, investiga ţiile prevăzute la lit. B 
din prezenta procedur ă, ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale. 

19.1. În situaţia în care se constată  dobândirea, de c ătre debitorul declarat 
insolvabil, a unor bunuri sau venituri urm ăribile, organul de executare va 
proceda, în conformitate cu prevederile art. 265 alin. (4) din Codul de procedur ă  
fiscală, la trecerea crean ţelor respectivului debitor - persoan ă  fizică  sau juridică , 
din evidenţa separată  în cea curentă  şi la începerea / reluarea m ăsurilor de 
executare silită . 

19.2. După  trecerea crean ţelor debitorului declarat insolvabil din eviden ţa 
separată  în cea curentă, pe perioada de timp în care acestea r ărnân în evidenţa 
curentă, sunt aplicabile prevederile punctului 7 din sec ţiunea A a prezentei 
proceduri. 

19.3. Trecerea creanţelor din evidenţa separată  în evidenţa curentă  se face, 
de către organul de executare competent, prin întocrnirea unui proces-verbal de 
transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil, al 
cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedur ă . 

19.4. După  valorificarea prin executare silit ă  a bunurilor sau veniturilor 
identificate, crean ţele fiscale rămase nestinse la plat ă  vor fi trecute, din nou, în 
evidenţa separată  destinată  debitorilor declaraţi insolvabili care nu deţin bunuri 
sau venituri urrnăribile. In acest scop, organul fiscal competent va proceda, prin 
analogie, în conformitate cu procedura prev ăzută  la punctul 19.3. 

D. Procedura de scădere din evidenţă  a obligaţiilor fiscale 

20. Din evidenţa organului fiscal se scad obliga ţiile fiscale restante 
înregistrate de debitori, în urm ătoarele situaţii: 

a) ia împ1inirea termenu]ui de prescrip ţie a dreptu1ui de a cere 
executarea silit ă ; 

E: 
Ă  



b) pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate disp ărute 
ori decedate prin hotărâi-e a unei instanţe judecătoi-e şti; 

c) pentru debitorii perseane jui-idice radiate din Registrul 
Comerţului. 

21. În situaţia în care organul de executare constat ă  îndeplinirea 
uneia dintre condi ţiile în care pot fi sc ăzute din evidenţă  creanţe înregistrate de 
un debitor, va proceda la întocmirea unui proces-verbal de sc ădere din evidenţă  
a obligaţiilor fiscale, al c ărui model este prev ăzut la anexa nr. 3 la prezenta 
procedură . 

22. Scăderea din evidenţă  a obligaţiilor fiscale înregistrate, 
persoană  juridică  radiată  din Registrul Comerţului, se face numai în baza 
încheierii de radiere a judec ătorului delegat de pe lâng ă  Oficiul Registrului 
Comerţului sau a sentin ţei civile de închidere a procedurii 
falimentului/insolven ţei si a radierii debitoarei din registrul comer ţului. 

23. Scăderea din evidenţă  a obligaţiilor fiscale înregistrate de 
debitorul persoană  fizică  decedată  sau declarată  dispărută  ori decedată, se face 
numai în baza certificatului de deces ori a hot ărârii judecătore şti prin care acesta 
a fost declarat dispărută  ori decedată . 

24. Documentele prevăzute la punctele 22 şi 23 se anexează, în 
copie, procesului-verbal de sc ădere din evidenţă  a obligaţiilor fiscale, alături de 
borderoul de adăugare-scădere a crean ţelor. 

E. Dispoziţii f.nale de aplicare 

25. Întocmirea şi verificarea documenta ţiei necesară  declarării 
stării de insolvabilitate se efectueaz ă  de către organul fiscal competent, 
compartimentul cu atribu ţii de executare silit ă, în conformitate cu prevederile art. 
37 din Codul de procedură  fiscală, în administi-area debitorului respectiv - 
persoană  fizică  sau juridică . 

26. După  finalizarea analizei de caz se procedeaz ă , în termen de 5 
zile lucrătoare, la întocmirea procesului-verbal de declarare a st ării de 
insolvabilitate a debitorului persoan ă  fizică  sau juridică . 

27. Organul fiscal competent, cornpartimentu] cu atribu ţii de 
executare silit ă , va lua rnăsuriie necesare referitoare ]a întreruperea execut ării 
silite, calculul obiigaţiior fiscale accesorii i sc ăderea obligaţiiloi- fisca1e din 
evidenţă, prevăzute de art. 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 



procedură  fsca1ă, cu rnodifcări1e ş i cornpletările ulterioare, în conforrnitate cu 
prezenta procedur ă, de fiecare dată  când se constat ă  o rnodificare a situa ţiei 
debitorilor declara ţi insolvabili sau a obligaţiilor fiscale restante îriregistrate de 
ace ştia. 

28. Procesul-verbal de constatare a st ării de insolvabilitate a 
debitorului 	persoană  fizică  sau juridică, procesul-verbal de transfer al 
obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi procesul-verbal 
de scădere din evidenţă  a obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat 
insolvabil sunt aprobate de directorul economic cu atribu ţii în domeniul 
administrării veniturilor bugetare din cadrul organului fiscal emitent, fiind 
păstrate la dosarul de executare silit ă  a debitorului insolvabil. 

29. În cazul debitorilor care nu au venituri sau bunuri urm ăribile 
declaraţi în stare de insolvabilitate, prin bifarea op ţiunii speciale în procesul-
verbal de constatare a st ării de insolvabilitate, conducătorul organului fiscal 
competent va dispune trecerea lor în eviden ţa separată . 

30. Trecerea în eviden ţa separată  a creanţelor debitorilor declaraţi 
insolvabili, în conformitate cu prezenta procedur ă, are ca obiect eviden ţierea 
distinctă  a acestor arierate, care vor fi scoase din masa global ă  a arieratelor 
fiscale. 

31. Prezentul regulament se completeaz ă  cu prevederile Legii 
nr. 227/2015 cu modificările si completările ulterioare si ale HG nr.1/2016 

privind normele de aplicare a Legii nr.227/20 1 5 cu modific ările si completările 
ulterioare. 


