
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RAREANr. 

din 

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

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul micpju1ui.Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare si data depunerii proiectu1uii) .1 	/2 /, / 2. 	/ 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta i k Î/ 	 în data de 

Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 3t6 / 11, 12 2o 
Având îri vedere raportul de s,pecialitate 	intocmit de sef serviciu venituri 	si 

executare silita, inregistrat sub nr. 	/ 	(. l 2... L.C( 
Având în vedere Referatul Biroului Agricol cu nr.62104/R/13.11.2017; 
Având în vedere Referatul Directiei Arhitect Sef cu nr.67228/23. 1 1 .20 l 7; 
Având în vedere Referatul Serviciului A.D.P.P. cu nr.62104/1/07.11.2017; 
Având în vedere Adresa S.P.C.L.E.P.cu nr. 63 3 85/06. 1 1 .20 1 7; 
Având în vedere Adresa Bibliotecii Municipale ,,tefan Petic ă  cu nr. 6283 8/03. 1 1 .20 1 7; 
Având în vedere Adresa Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci cu nr. 63775/07. 1 1 .20 1 7; 
Având în vedere Referatul Serviciului Comunicare si Registratura nr. 62 1 04/R/06. ] 1 .20 1 7; 
Având în vedere Minuta dezbaterii publice din data de 11 decembrie 2017 inregistrata sub nr. 

71107/ 13.12.2017; 
Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/20 1 5 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), Iit. ,,c di.n Legea nr.215/2001 privind Administra ţ ia 

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

Legea nr.2 1 5/200 1 privind administraţia publica locala, republicata ,cu modificarile si completarile 
ulterioare, adopta prezenta: 

HOT Ă RARE: 

ArLSe_aprohaxaloiJIeimpozahiie, impozitele si_taxe1eLocak,a1te taxeasirniiaJe_ace.stora,_ 
precum si arnenzile pentru arn.il 2018 stabilite in surne fixe conform Anexei 1, dupa cum urmeaza: 

. 1 .Nivelurile stabi]ite in surne fixe prevazute in Tabloul cuprinzand irnpozitele si taxele loca]e 

a)cota prevazute 1a art.457 alin.(1)din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (i.rnpozit pe cladiri 
rezidentiale si cadirile-ariexa in cazul persoane]or fizice) se stabileste la 0,09 %; 

b) cota prevazute la art.458 alin.(]) diri Legea 227/2015 privind CodulFiscai (inapozit pe ciadiri 
aaereideirtia1e in cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0,7 %; 

c) cta prevazute la art.458 alin.(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (irnpozit pe ciadiri 
nerezidentiale in cazul persoanelor fizice utilizate in dorneniul agricol ), se stabileste la 0,4%; 

d) cota pievazuta 1.a art 458 alin (zl) din Legea nr 227/201 5 privind Codul Fiscal ( inapozitul pe 
claduile iaeiezidentiale .iia care valoaiea cladina nu poate fi calculata conforni  pievedenloi art 458 aiin (1) 

ncazu1peasoane1orfizx)sestabi1este1a2%, 



e)cotaprevazuta Ja ar1.460 alin.(i) diri Legea 111- .227/2015 privind Codnl Fiscal ( inipozit/taxa pe 
cladiri rezidentiale in cazul persoanelorjudice ) , se stabileste la 0,09 %; 

f) cota prevazuta Ia art.460 alin.(2) din Legea 111- .2271201 5 privind Codul Fiscal ( irnpozit /taxa pe 
cladiri nerezidentiale iii cazul persoanelorjudice) , se stabiieste Ja 0,7 %; 

g) cota prevazuta la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( irnpozit /taxa pe 
cladiri iierezidentiale aflate in proprietatea sau detiiiute de persoanejuridice ,utilizate pentru activitati din 
domeiiiul agricol ), se stabileste la 0,4 %; 

li) cota prevazuta la art.460 aliii.(8) din Legea nr.227/201 5 privind Codui Fiscal ( irnpozit /taxa pe 
cladirile a caror valoare inipozabila nu a fost actualizata in ultiniii 3 aiii aiiteriori anului de referinta in 
cazul persoaiielorjuridice), se stabileste la 5 %; 

1 .2.Cuanturnul taxelor speciale pentru aiiul 2018 -. Anexa iir.2, care face parte integranta din 
prezenta hotarare; 

Art. 3. Se aproba Regulamentul privind procedurile de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau 
reducere la plata irnpozitului pe cladiri, a irnpozitului pe teren si a impozitu]ui pe mijloacele de transport, 
pentru persoane fizice conform Anexei nr. 3. 

Art. 4. Se aproba procedura privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane 
fizice saujuridice, conforrn 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 impozituui pe cladiri , teren si mijloace auto, datorate pentru intregulan de catre contribuabili 
persoane fizice si/sau juridice, (art.462 alin. (2), art. 467 alin. (2) ş i art. 472a1in. (2) din legea 227/20 1 5) 
se aproba ca fiind iri cuantum de 1 0%. 

Art. 7. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, rnai mici de 40 
Iei pe contribuabil, se anulează. Plafonul se aplică  tuturor creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 
debitori. 

Art. S. Prezenta hotărâre va fi adusă  1a îndeplinire prin grija Primarului municipiuluî Tecuci. 
Art. 9. Prezenta hotărâre va fi cornunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

A-  M V Ţ) yO 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Jr. Valerica Fot che 

'*T/I11~ 



ROMÂIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr. 	 / 

Privind : stabilireaimpozitelor şitaxelorIocalepentruanulfiscal2018 

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fîscal 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, Legea nr.117/1999 privind taxele 
extrajudiciare de timbru cu toate modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile art.2 si art.30 din Legea 273/2006 privind Finatele Publice Locale, 
cu modificarile si compietarile 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 
j udicioasa si eficienta a patrimoniului Municipiului Tecuci. 

Consiliul Local adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe 
locale in limitele 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.215/2001 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, 
social s 	rehcru 

importanta de venituri, utilizate pentru cheltuielipublice acarorfînantare se 
asigura de la bugetul local in conditiile legii. 

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, urmatoarele 
surse de fînantare : impozitul si taxa pe cladiri, irnpozitul si taxa pe teren, 
irnpozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor si autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclarna si 
publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale si alte taxe locale, arnenziie 
rnajorarile/penalitatile aferente .irnpozitel.or si taxelor locale, taxele judiciare 
de trrnbiu, taxele extiajudiciare de nrnbru 



Xivelul impozitelor si taxelor constitui.e un aspect esential. de care 
depinde consirntamantul la plata acestora si gradul de civisrn fiscal, cu impact 
direct asupra gradului de evaziune fiscala si asupra gradului de incasare a 
veniturilor bugetului local. 

Avand in vedere amendamentele ridicate in cadrul dezbaterii publice 
din data de 11.12.2017, propunern aplicarea cotei de impozitarea de 0,7% 
asupra valorii impozabile a cladirilor cu destinatie nerezidentiala, aflata in 
proprietatea persoanelor fizice si juridice. 

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

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

Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere ş i aprobare 
proiectul de hotărâre în forma propusă . 

PRIMAR, 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL REGISTRATURA, VENITURI SI EXECUTARE SILITA 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.62J(27O(- 

Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 

Temeiul legal al proiectului de hot ărâre 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 544/200 1 privind liberul acces la informa ţiile de interes public, ale art.27 si art. 3 0 Legea iir. 
273/2006 privind finanţele publîce locale cu toate modific ările si completările ulterioare. 

Pentru anul fiscal 2018 impozite1ei taxele locale prev ăzute în sume fixe nu se majorează  faţă  
de ce!e prevăzute în anul fiscal anterior, situându-se la aceleea şi valori, întrucât indicele ratei de 
infiaţie este negativ, respectiv se situează  Ia 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 
mijloace 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 Codu1 fiscal , astfel: 

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

pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentu1 titlu se prevede diferit, conform art. 455 a1in 
(l) din Legea 227/2015. 

Pentru clădirile proprietate publică  sau privată  a statului ori a unit ăţilor 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 reprezintă  sarcina fiscală  a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin ţă, după  caz, în condiţii 

Lega22-7f20t5. 
Taxa pe clădiri se stabile şte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 

diI1itTar 	-fu1 ţă;form atti ţ4 	Lga227/21-5-. 
Pe perioada în care pentru o cl ădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datoreaz ă  impozitul pe 

clădiri, conforrn art. 455 alin. (5) din Legea 227/2015. 

1.1 CaIculuI impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea personelor fizice 
Pentru clădîrile reziden ţiaie şi clădirile-anex.ă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii 
impozabi]e a clădirii, confonn art. 457 alin(1) dîn Legea 22772015. 



Valoarea impozabil ă  a cl ădirii, exprirnată  în Iei, se deterrnin ă  prin înrnulţirea suprafe ţei 
construite desfăşurate a acesteia, exprimat ă  în rnetri pătraţi, cu valoarea impozabil ă  corespunzătoare, 
exprimată  în leiIrn2, din tabel ANEXA 1 , conform art. 457 din Legea 227/2015. 

1.2.Calculul impozituluî pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
Pentru cl ădirile nereziden ţiale afîate în proprietatea persoanelor fizice, irnpozitul pe cl ădiri se 

calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultat ă  dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 arii 
anteriori anului de referin ţă ; 
b) valoarea finală  a lucrărilor de construc ţii, în cazul cl ădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referin ţă ; 
c) valoarea clădirilor care rezult ă  din actul prin care se transfer ă  dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobndite în ultirnii 5 ani anteriori anului de referin ţă . 

Pentru clădirile nerezidenţiale afîate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează  prin aplicarea unei cote de 0,4% 
asupra valorii impozabile a cl ădirii. 

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 detiuute de persoane juridice 
Pentru clădirile reziden ţiaie aflate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra 
valorii impozabile a c1dirii. 

Pentru clădirile aereziden ţiale afîate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 
impozitulitaxa pe clădiri se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 
0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cl ădiri se calculează  prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile cu destinaţie mixtă  afîate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determină  prin însumarea impozitului calculat pentru suprafa ţa folosită  în scop reziden ţia1 cu 
impozitul ca1culat pentru suprafa ţa folosită  în scop nerezidenţial, conform a1in. (2) sau (3)din Legea 
227/2015. 

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl ădiri, valoarea impozabil ă  a clădirilor afîate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 3 1 decembrie a anului anterior celui pentru care 
se datorează  impozitul/taxa şi poate fi: 

b) valoarea rezultat ă  dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vi2oare la dtrii 
c) valoarea fînal ă  a Iucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 
anterior; 

de proprietate, în caztit 
clădirilor dob.ndite în cursul anului fiscal anterior; 
e) în cazul cl ădirilor care sunt finantateîn baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultat ă  
dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evalu ării; 



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

Valoarea impozabilă  a clădirii se actualizează  o dată  la 3 ani pe baza unui raport de 
evaluare a cl ădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor a!hte în vigoare la data evalu ării. 

In cazul în care proprietarul cl ădirii nu a actualizat valoarea impozabil ă  a clădirii în 
ultimii3 ani anteriori anului de referin ţă , cota impozituluiltaxei pe cl ădiri 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 aru anteriori anului de referin ţă, diferenţa de taxă  faţă  de cea 
stabilită  conform alin. (1) sau (2)din Legea 227/20 1 5 după  caz, va fî datorat ă  de proprietaru1 cladirii. 

Pentru plata cu anticipa ţie a impozitului pe cl ădiri, 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 până  la 50 lei 
inclusiv, se plăteşte integral până  la primul termen de plat ă, 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 adruinistrativ-teritoriale, se refer ă  la impozitul pe clădiri cumulat. 

Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până  Ia data de 25 a Iunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabîlitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori foiosinţă  conform art. 462 alin. (5)din Legea 227/2015. 

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

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

In cazul unui teren aiuplasat 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, exprimat ă  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 folosinţă  decât cea de terenuri cu construc ţii, 
impozitul/taxa pe teren se ca1culeaz ă  conform prevederilor a1in. (7) numai dac ă  îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultur ă ; 
b) au înregistrate în eviden ţa contabil ă, pentru anul fîsca1 respectiv, venituri şi cheltuieli din 

ş areaobiectujjyitprev ăzut la lit. a).  
In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile şte prin 

în hec ţ eu suma cQr 	zpizută  în tabel- 
ANEXA 1, înnmlţită  cu coeficientul de corec ţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin.6. 

Seinajoreazatrnpuzitu1 pe cl ădiri şi irnpozitui pe teren cu500pentru c1 ădiri1 şi 
terenuriie neîngrijite, situate în intravi!an. 	. 

••Criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor vor fi aprobate prin hotarae de consiliu local. 



IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

Impozitui pe mijloacele de transport se calculează  în funcţie de tipul mijlocului de 
transport, in func ţie de capacitatea cilindric ă  a acestuia, prin înmul ţirea fiec 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 totală  maximă  autorizată  a unui mijloc de transport se 
stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizi ţie sau un alt 
document similar. 

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 75%, conform hot ărârii 
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 
niai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz ătoare 
prevazuta in tabel ANEXA 1 ,coriform art. 470 alin 5 din Legea 227/2015. 

In cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă  cu masa totală  maximă  autorizată  egală  sau mai inare de 12 tone, impozitul 
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz ătoare prevăzută  în tabelul ANEXA I, 
conform art. 470 alin. 6 din Legea 227/20 1 5. 

1» cazul unei reniorci, aI unei seniireinorei sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicu1e prevăzută  la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este ega1 ă  cu 
suma corespunzătoare din tabel ANEXA l , conform art. 470 alin. 7 din Legea 227/20 1 5. 

FACILITATI 
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 inartie a anului respectiv, se acordă  o 
bonîficaţie de până  la 10%, stabilită  prin hotărâre a consiliului local conform art. 462 , 467,472 din 
Legea227/2015. 

Propuneni sa se acorde o bonificatie de 10%, cu conditia achitarii integrale a 
impozitelor si taxelor pana la 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 plată  (3 l martie), 
conform art. 462,467,472 din Legea 227/2015. 

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 beneficiază  de servicii de reclam ă  şi publicitate în România în baza unui 
contractsaua unei a 
prezentul articol, cu excep ţia serviciilor de reclarn ă  şi publicitate realizate prin mijloacele de 
----------------- -- --------- ----- -- --- -------------------- ------------------------------------------ -- 

Taxa pentru servicii de reclam ă  şi publicitate se calculează  prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclam ă  şi publicitate. 

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

TÂXA PENTRU ÂFISA3 N scOP D•E RECLÂMA 51 PULICITÂTE 
Orice persoană  care utilizează  un panou, un afişaj sau o structur ă  de afişaj pentru reclamă  ş i 

publicitate, cu excep ţia celei care intră  sub incidenţa art. 477, datorează  plata taxei anuale prevăzute 



în prezentu] articol c ătre bugetul local a1 comunei, a] ora şului sau al municipiului, după  caz, în raza 
căreia/căruia este amplasat panoul, afi şajul sau structura de afl şaj respectivă . 

Valoarea taxei pentru afi şaj în scop de reclam ă  şi publicitate se calculeaz ă  anual prin 
înmulţirea nurnărului de metri pătraţi sau a frac ţiunii de metru p ătrat a suprafe ţei afi şajului pentru 
reclamă  sau publicitate cu suma stabilit ă  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 oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afi şaj pentru reclamă  şi 
publicitate, suma este de pân ă  la 23 lei, inclusiv. 

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

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

activitate distractivă  în România are obligaţia de a plăti impozit denumit în continuare impozitul pe 
spectacole. 

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

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

operetă, concert filarmonic sau alt ă  manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competiţie 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 jurîdice: 
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite 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, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonan ţa Guvernului nr. 
1 05/1 999, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 1 89/2000, cu modific ările şi 
completările ulterioare; 
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează  sub coordonarea Ministerului Educa ţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 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 
aj uta instituţii de cultură  naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi 
cultural; 
e)ganizaţii1e care au ca unic ă  activitate acordarea gratuitâ deservicii sociale în unit ăţi specializate 
care asigură  găzduire, îngrijire socială  şi rnedicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 
reabi.litare şi reinserţ e socială  p_entiu copil, familie, persoalle cuhandicap, peisoanv ărstnie, 
precum şi pentru alte persoane afate în diflcultate, în condi ţiile legii; 
f persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate ş i 
icpicLuiitali ţIi luga]i ai iuinorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minori].or încadraţi în gradul I 
de invaliditate. 
Art.487 din Legea 227/2015 - Autoritatile deliberative pot acorda reduceri. sau scutiri de la plata 
taxelor instituite conform art.486 urinatoarelor persoane fzice sau juriclice: 



a) veteranii de război, văduvele de război şi văduveie nerecăsătorite ale veteranilor de r ăzboi; 
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul 1ee nr. 1 18/1990, republicat, cu rnodific ările 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 şi Sportului, cu excep ţia incintelor folosite 
pentru activit ăţi economice; 
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 acţiuni cu caracter umanitar, social ş i 
cultural; 
e) organizaţiile care au ca unică  activitate acordarea gratuit ă  de servicii sociale în unităţi specializate 
care asigură  găzduire, îngrijire social ă  şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 
reabilitare şi reinserţie socială  pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane afiate 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 dispoziţiilor legale în vigoare. 

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

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) Iit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. 
(2); 

b) nedepunerea declaraţiilor de inipunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. 
c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) Iit. 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) Iit. a) se sancţionează  cu amendă  de la 70 Iei la 
279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.1) cu amendă  de la 279 lei la 696 lei. 

(4) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, eviden ţa şi 
gestionarea, dup ă  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 majoreaz ă  cu 300%. 

(6) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de c ătre primari ş i 
persoane împuternicite din cadrul autorit ăţii administraţiei publice locale. 

(7) Limitele amenzilor prev ăzute la alin. (3) şi (4) se actualizeaz ă  prin hotărâre a 
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491. 

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

Contravenţiilor prevăzute li se aplică  dispoziţiile Ordonariţei de Guvern nr. 2/200 1 
piivmd iegirnuljuridic al contravenţiiloi, apbată  cumodificări şi conipletăi.i prin Legea nr 
1 80/2002, cu modific ările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achit ării, pe loc sau în 
tennen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului - verbai ori, dup ă  caz, de la data 
. comunieării-aeestuia, ajumătatc din minirnul amcnzii 	 . 

Taxe pentru eiiberarea certificateor de urbanisrn a autorizatiilor de 
- 	. . 	 construire si a altor avîze si autorizatii. 



Orice persoai ă  care trebuie să  obţină  un certificat, un aviz sau o autoriza ţie trebuie sa 
plateasca o taxa la compartimentul de specialitate aI autoritatii publice locale , inainte de a i se 
elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autoriza ţiilor de construire ş i a 
altor avize ş i autorizaţii este egala cu suma prevazuta in tabel conform art. 474 alin. 1 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 şi 750 m2, inclusiv 9 - 12 lei 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 12 - 14 lei 
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 uuui certificat de urbanism este egală  cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza ţiei iniţiale art.474 alin. (3) din Legea 227/20 1 5. 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism ş i 
amenajarea teritoriului, de c ătre primari sau de structurile de speciaiitate din cadrul consiliului 
judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă  de până  la 15 lei, inclusiv. art.474 alin. (4) din Legea 
227/201 5. 

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

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

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

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

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de foraje sau excav ări 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 cle 
prospecţiune şi explorare şi se calculează  prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi 
efectiv afecta ţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprins ă  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 foraj e sau excav ă.ri, iar în cazul în care aceasta 
diferă  de cea pentru care a fost emis ă  anterior o autorizaţie, taxa aferent ă  se regularizeaz ă  astfel încât ____ 
să  

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei necesare pentru lucr ările de orgauizare de şantier 
altă  autorizaţie de construire, este egal ă  

cu 3% din valoarea autorizat ă  a lucrărilor de organizare de şantier. 
de aincnajare-de-tabre--de-Gorturi, c ăsuţe sau rulote- 

ori campinguri este egal ă  cu 2% din valoarea autorizat ă  a lucrărilor de construcţie. 
Taxa pentru autorizarea amplas ăiii de chio şcuri, containere, tonete, cabine, spa ţii de 

• cxpunere, corpu.ri şi panouri de afi şaj firnc si reclame situate pe c ăile ş i în spaţiil.e pnblice este 
de până  la 8 •  lei, inclusiv, pentru fiecare rnetru p ătrat de suprafaţă  ocupată  de construcţie. 



Taxa pentru elibcrarea unei autoriza ţii privind Iucrările de racorduri ş i branşamente Ia 
reţele publice de ap ă , canalizare, gaze, termice, energie electric ă , telefonie ş i televiziune prin 
cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până  la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 

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

Taxa pentru cliberarea autoriza ţiilor sanitare de func ţionare se stabile şte de consiliul 
local şi 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 autorizatic privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica. Persoanele a căror activitate se încadreaz ă  în grupele 561  - Restaurante, 563 - 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activit ăţi recreative şi distractive potrivit 
Clasificării activităţilor din economia naţională  - CAEN, actualizată  prin Ordinul Presedintelui 
Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasific ării activităţilor din 
economia naţională  - CAEN, datorează  bugetului local al comunei, ora şului sau municipiului, după  
caz, în a cărui rază  administrativ-teritorial ă  se desfăşoară  activitatea, o tax ă  pentru eliberarealvizarea 
anuală  a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa 
aferentă  activităţilor respective, în sum ă  de: 
a) până  la 4.000 lei, pentru o suprafa ţă  de până  la 500 mp, inclusiv, respectiv: 
- 200 lei/an pentru suprafata pana la 50mp inclusiv 
-500 leilan pentru suprafata de la 51 la 150 mp inclusiv 
- 1 000 lei/an pentru suprafata de la 1 5 1  la 350 mp inclusiv 
-1500 leilan pentru suprafata de Ia 351 la 500 mp inclusiv 
b) până  la 8.000 lei pentru o suprafaţă  mai mare cle 500 mp, respectiv 4000 leî/an pentru suprafata 
mai mare de 500 mp 

Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care 
comerciantul îndepline şte condiţiile prevăzute de lege, se einite de c ătre primarul în a c ărui rază  de 
competenţă  se află  amplasată  unitatea sau standul de comercializare. 

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

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU 
Sunt stabilite onform 0.0.80/20 1 3 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 rir.2 1 5/200 1, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentuluî proiect de hotairare in forma 
initiala, ca fiind legal si oportun.  

DIRECTO GENERAL, SEF SERVICI SEF BUIES —PJ SEF UES-PF, 
NicotaTapoi Iulian Main Cristina Antohe Mihafigoriu 



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, judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucure şti, după  caz, pot adopta taxe speciale. 

Taxele speciale se încaseaz ă  numai de 1a 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. SECRETARIAT sI REGISTRUL AGRICOL 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 

 2017 
NIVEL VALABIL 

2018 
I. Taxă  eliberare copii dup ă  docurnente 

existente în arhivă  
6 lei/pag 2 lei/pag 

Taxă  eliberare copii după  documente 
existente în arhivă  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  contract de arendare, comodat, 

cesîune, asociere, inchiriere  
6 Iei 6 lei 

5. Taxă  timbru adeverinţă  1 Ieu - 

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

- 6 lei/pag 

2. DIRECTIA ARHITEC SEF 
NR. DENUMIREA TAXEI 
CRT.  

NIVEL VALABIL 2017 N1VEL VALABIL 2018 

1 Taxă  set formulare 35 lei 3 5 Iei 
2 Taxă  publicitate sonora 116  lei! zi 116  lei/ zi 
3 Taxă  foc de artificii 116 leiI 5 min. 116 lei/ 5 min 
4 Taxă  pentru participare la 

receptii la terminarea 
lucrarilor ca delegat si/ sau 

specialist din partea autoritatii 
publice locale 

100 lei/ pentru constructii 
pana la 1 SOmp suprafata 

desfasurata 

100 Iei/ pentru constructii 
pana Ia 1 5Omp suprafata 

desfasurata 

200 lei / pentru constructii 
cu peste 150 mp suprafata 

desfasurata 

200 lei / pentru 
constructii cu peste 1 50 

mp suprafata desfasurata 
5 58 1ei/p 501ei/np 

arheologică, în funcţie de 

lucrării  
6 Taxa pentru emiterea - 80 lei 

acOriLr1UL d .funtioiiaie 
pentru produsele si serviciile 
de piata in Municipiul Tecuci  

. 

3. SERVICIUL VENITURI SI EXECUTARE SILITA. 
L NR. j 	. DENUMIPEA TAXEI 	1 NIVEL VALABIL 1 NIVEL VAL 



CRT. 2017 2018 
1 . Taxa pefltru eliberarecertificat fiscal 10 lei i olei 
2. Taxa de urgenta pentru eliberare certicat 

fiscal in aceeasi zi cu depunerea cererii 
1 5 lei 1 5 lei 

4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PIJBLIC 51 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 Iei/auto/an 

clienţi taxiuri  
4 Taxă  parcare rezidenţă  70 lei/an 135  lei/an 
5 Taxă  licenţă  stradală  5 leilmp/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 11 6  lei 1 20 lei 
proprietari  

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

10 Taxă 	pentru 	iregistrare 
vehicule 
-mopede 50 lei 50 lei 
vehicu1e cu tracţiune 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 

ditrugerea autorizatiei precum 

autovehicolu]ui  



1 3 Taxă  pentru ocuparea 
domeniului public Si! 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 Iei!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 Iei/mp/an 2 lei!mptan 

Plata taxei pentru ocuparea domeniu!ui public si privat se va face lunar, pân ă  la data de 25 inclusiv a junii următoare fiec ă rei lună, 
pentm toat ă  perioada în care de ţinătorul nu are stablit ă  modalitatea de folosin ţa a terenului. 

14 Taxa pentru restituirea 
autorizatiei de transport, 

respectiv a autorizatiei de taxi, 
ocazitionate de suspenclarea 

acestora: 
a. la prima suspendare 

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

15 Taxă  aviz privind accesul pe 
artereie de circulaţie interzis a 

autovehiculelor după  cum 
urmează: 

Auto până  Ia 3,5 tone 20 Iei /zi sau abonament 15 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei Iunar 200 lei 

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

Remorci până  la 1 tonă  20 lei /zi sau abonament 20 Iei /zi sau abonament 
lunar 200 Iei 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 Iei/zi sau abonament 50 lei/zi sau abonament 

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

panala_lOt  
t01iIsarrabonament 1O01itzi sau abait- 

intrelOt-20t 1000lei/luna 1000lei/Iuna 
ăbnamenf 150i!i ăb6fament 

peste 20 t 1500 leiI luna 1500 lei/ luna 
18 Txa1tori7a ţie 	ipeceratJaxi 500 1 00 1 

19 Taxă  viză  anuală  autorizatie 200 lei 200 lei 
• dispecerat taxi • 

20 Taxa eliberare duplicat - 20 lei• 
certificat ixregistrare 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 1 5 Iei/mp 1 5 lei/mp 

de racorduri/bransamente 
6. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2017 2018 

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

2 Taxă  pentru oficierea c ăsătoriei 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_axe domiciliul_in Municipiul_Tecuci  

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

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

Primarui Muriicipiuiui Tecuci  
4 Taxă  pentru oficierea c ăsătoriei, pentru - 250 lei 

viitorii soti care au domiciliiie in 
Municipiui Tecuci sau unul dintre viitorii 
soti are domiciliul in Municipiui Tecuci, 

in alta Iocatie decat sediul starii civile  
5 Taxă  eliberare, la cerere, a certifîcatelor 

de stare civilă(duplicat) de natere, de 
casatorie, de deces si de divort, în situaţia 

pierderii, sustragerii sau deterio ării 
acestora, precurn si ca urmare a solicit ării 8 lei 8 lei 
de preschimbare a acestora cu noile tipuri; 

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

7 Taxa eliberare dovada de stare civila 8 lei 8 lei 

8 Taxă  extrajudiciară  de timbru privind - - 

inregistrarea, la cerere, in actele de stare 
-cchbarii-nme1ui si sexuiii—  

9 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 lei 

10 Taxa carte de identitate provizorie 1 leu 1 leu 

11 Taxă :extrajudiciară  de timbru 5 lei - 



1 2 	Taxă  inforrnaţii persoane 	 1 leu 	 lIeu 

7. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
 2017 

NIVEL VALABIL 
2018 

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

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 
IaHCL,ir. 

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

NR.273/2006 
Nu sunt purtătoare de majorări/dobânz.Jpenalităti de întârziere la plat ă  

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 arhivă  conforme cu originalul  

- 5 lei/pag 

2. Taxă  eliberare anexa 24 1011.  1 0 lei 
3. Taxă  eliberare adeverinţă  rol agrîcol 2 lei 2 lei 
4. Taxă  viză  contract de arendare, comodat, 

cesiune, asociere, inchiriere 
6 lei 6 lei 

5. Taxă  tirnbru adeverinţă  1 leu - 

6 Taxa eliberare copii dupa Registrul 
Agricol_in perioada 20 1 5-20 i 9 

- 6 lei/pag 

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

1 Taxă  set forrnulare 35 lei 35 lei 
2 Taxă  publicitate sonora 116  lei! zi 1 1 6 lei/ zi 
3 Taxă  foc de artifîcii 1 16 lei/ 5 min. 116 lei/ 5 min 
4 Taxă  pentru participare la 100 lei/ pentru constructii 100 lei/ pentru constructii 

receptii la terminarea pana Ia 150mp suprafata pana la 150mp 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 5 8 lei/ mp 50 lei/ mp 

arheologică, în funcţie de 
complexitatea şi locaţia 

6 Taxa pentru emiterea - 80 lei 

pentru produsele si serviciile 
de piata in Municipiul Tecuci 1  

3. SERVCIUL VENITURI sI EXECUTARE SILITA 
NR. • 	DENUIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVELVALABIL 

CRT.  2017 • 	2018 
1. Taxa pentru eliberare certifîcat fîscal 10 lei 	• 10 lei 
2. Taxa de urgenta pentru eliberare certifîcat 1 5 lei 1 5 lei 

fîscal in aceeasi zi cu depunereacererii  

I 



4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIUIIJI PIJRIIC SI PVÂT 
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 leulora 
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 Iei - 

autorizaţiei 	 de 
construire/desinţare  

10 Taxă 	pentru 	inregistrare 
vehicule 
-mopede 50 lei 50 lei 
-vehicule cu tracţiune animală  82 Iei 80 lei 
i utilaje  

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

prioadă  de_5_ani  
12 Taxă  pentru eliberarea unei 100 lei 100 leî 

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 

privatde constrtiî 
autorizate, pentru care 

detinătorul nu are stahi1it 
modalitatea de a folosi terenul 
- în funcţie de zonă  astfel: • 

• 	 Zona A 1 0 lei/rnp/ari 1 0 lei/rnp/an 
Zona B 6 lei/rnp/an 6 lei/rnp/an 
Zona C 3 lei/rnp/an 3 leilrnp/an 

. • •. 	Zona D 2lei/mp/an 2Iei/rnp/ari 	•. 
2 



PJata taxc pentru ocuparca domeniuiui puhiic si prlvat sc va face iunar. p ănă  ia data de 25 inciusv a iunii urm ătoare fcc ărci Jun ă  
pentru toat ă  perioada în care dc ţinătorui nu arc stahiiit ă  modaiitatea dc lolosinl ă  a terenuiui. 

14 Taxa pentru restituirea 
autorizatiei de transport, 

respectiv a autorizatiei de taxi, 
ocazitionate de suspendarea 

acestora: 
a. la prima suspendare 

lOOlei 100 lei 
b. Ia 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  Ia 1 tonă  20 lei /zi sau abonament 20 lei lzi sau abonament 
lunar 200 Iei lunar 200 lei 

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

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

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

restrictii de tonaJ 500 lei/ luna 500 lei/ iuna 
a.autovehicule cu inasa totala 

panala_lOt  

b.autovehicule cu masa totala 100 lei/zi sau abonament 100 lei/zi sau abonament 
intre 10 t - 20 t 1000 lei/ luna 1000 Iei/ Iuna 

c.autovehicule cu inasa totala 150 lei/zi sau abonarnent 150 lei/zi sau abonament 
peste 20 t 1500 Iei/ luna 1500 lei/ lunâ 

18 Taxă  autorizaţie dispecerat taxi 500 lei 500 lei 
19 Taxă  viză  anuală  autorizaţie 200 lei 200 lei 

dispecerattaxi  
20 Taxa eliberare duplicat - 20 lei 

certificat inregistrare in cazul 
pierderii, furtului, distrugerii, 

deteriorarii _ Il I11i]UJMlI 1 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT - 2017 

1. Taxa acord de ocuparea domeniului public 
de_racorduri/bransamente  

1 5 lei/mp 1 5 lei/inp 

iiii ti M [01 SiI a)TlAl)i0i 
NR. .DENUMIEA TĂXEI NIVEL VALĂBIL NIVEL VALABIL 

CRT.  2017 201 
1 Taxă  serviciu de transcriere (recuperare 2 lei. 2 lei 

materiale cousuinate) . 	. 	• 

l 



2 Taxă  pentru oficjerea c ăsătorjej în zilele 100 lei 1.00 lei 
nelucrătoare de sârnb ătă  ş i durninică , 

pentru 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_staii_civile  
5 Taxă  eliberare, la cerere, a certificatelor 

de stare civilă(duplicat) de natere, de 
casatorie, de deces si de divort, în situa ţia 

pierderii, sustragerii sau deterio ării 
acestora, precum si ca urmare a solicitării 8 lei 8 lei 
de preschinibare a acestora cu noile tipuri; 

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

7 Taxa eliberare dovada de stare civiia 8 iei 8 lei 

8 Taxă  extrajudiciară  de timbru privind •- - 

inregistrarea Ia cerere, in actele de stare 
civila a schinibarii numelui si sexului  

9 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 lei 

10 Taxa carte de identitate provizorie 1 leu 1 Ieu 

11 Taxă  extrajudiciară  de timbru 5 lei - 

12 Taxă  informaţii persoane 1 leu 1 leu 

7. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVELVALABIL 

CRT.  2017 2018 
1 Taxa anuala de intretinere cimitir 20 lei/an/loc 20 lei/an,/loc 

Cornpetenta aprobarii prezentului proiect de hotarare apartine Consiliului Local, in 
terneiul 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 modiflcarile si co.mpletarile 
ulterioare. 
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ROMÂN1A 
	

Anexa nr. 3 la 
IUDEŢUL GALAŢI 
	

Ho ărârea nr. 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 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 inijloacelor de transport pentru persoanele fizice cu venituri mici 

CAP.1 Dispoziţii generale. 

Prezentul regulament se aplica persoanelor fizice care solicita acordarea 
de facilitati Ia 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 recluceri 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 regularnent. 

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 irnpozit. 

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 

I 



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

contribuabili care pot beneficia de acestea 

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

a) clădirile si terenurile aftate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 
război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 	 . 

b) clădirea folosită  ca domiciliu si terenul aferent cladirii de domiciliu, 
aftată!aftat 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 prev ăzute la art. 1 din Ordonan ţa Guvernului 
nr. 105/1999, aprobată  cu modificări şi completări prin. Legea nr. 189/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) clădirea folosită  ca domiciliu si terenul aferent cladirii de domiciliu, 
aftată!aftat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor 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 clădiri aftate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prev ăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonan ţa de 
urgentă  a Guverriului 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 aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute Ia 
art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgentă  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 aftate în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute la art. 3 a1in(1) lit. b) şi 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu rnodific ările şi cornpletările ulterioare; 

Art.1.2. Persoanele prevăzute la art. 1.1  lit.f si g) sunt scutite de la piata 
_irnpozitului pe cldiri penfri iocuinţa situpt 1aadresa de dorniciliu, pr-ecurn i 

de la plata impozitului pe teien aferent cl ădii ii situată  ia adresa de domiciliu, 
Art.1.3. In cazul unei cl ădiri, al unui teren de ţinut în comun de o persoană  

fizică  prevăzută  la art. 1. 1 scutirea fiscal ă  se aplică  integral pentru propriet ăţile 
deţinute în cornun de so ţi. 
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Art1.4. Scutirea de la plata impozitu]ui pe cl ădiri se apiic ă  doar clădirii 
folosite ca domiciliu de persoanele f1zice prev ăzute ]a art. 1. 1. 

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

Art.1.6. In cazul in care, persoanele care beneficiaza de scutiri conform 
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 acordării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura Persoane Fizice urm ătoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- copie conforrnă  cu originalul după  actul de proprietate al imobilului, înso ţit 

de schita 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 cerin ţele legale, scutirea de la plata impozitului pe cladire, teren, si 
pe mijloacele de transport se aplic ă  începând cu clata de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor celui în care contribuabilii prezint ă  organelor fiscale ale administraţiei 
publice locale documentele prin care atest ă  situaţiile prevăzute de Iege. 

Art.1.9. In situaţia în care documentele depuse de către 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 Ia plata impozitului pe mijloacele de transport: 
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 

veteranilor cle război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite 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, af1ate în proprietatea sau coproprietatea 

pfezentanţi1or legali ai minorilor cu handicpgy sau accentuat şi ai 
rninorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de 

c) mijloacele de transport af1ate în proprietatea sau coproprietatea 
perscane1or prevzi.ite la art 1 al Decrcfului. - lege nr. 1 18!1990, repub1ict,cu 

. . modif1cările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. l 
din Ordonanţa Guvemului nr. 105/1999, aprobat ă  cu modific ări şi cornpletări 
prin Legea nr. i 89/2000, cu modific ările şi completăriie ulterioare, pentru un 
singur iriijloc detransport, la alegerea contribuabilului; 

3 



d) mijloacele de transport aiate în proprietatea sau coproprietatea 
persoaneior prev ăzute la art. 3 aiin. (1) lit. b) ş i art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu rnodificările şi completările ulterioare, pentru un singur rnijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 

Art.2.2.In situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra 
mijlocului 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 documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atest ă  dreptul de proprietate asupra mij locului de transport; 
- actul care atest ă  calitatea prev ăzută  la art.2. 1 

Art.3.1. Sunt scutiţi de Ia plata taxei pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autoriza ţiilor, instituite in baza Legii nr.227/2015 art.474: 

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de 
război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

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 
şi 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. 1 89/2000, cu modific ările şi completările ulterioare; 

Art.32. In vederea acordării scutirii, beneficiarii trebuie să  depună  la 
Registratura - Persoane Fizice următoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie clupă  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea prevăzută  la art.3. 1 

Art.4.1 Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea unei autorizaţii 
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 documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea nrev ăzută  la art.4. 1 	 - 

484 şi a celor instituite în baza art. 486 din Legea nr.227/2015 cu 
mociifriJ.o.pht.1 iItriore: 

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

b) persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 
1 18/1990, republicat, cu rnodificările şi coinpletările ulterioare ş i 
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persoanele fizice prev ăzute la art. l din Ordonan ţa Guvernului nr. 
1 05/1 999, aprobată  cu rnodificări şi cornpletări prin Legea nr. 
189/2000, cu rnodificările ş i cornpletările ulterioare; 

Art.5.2. In vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura - Persoane Fizice urrn ătoarele documente: 
- 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 facilităţi fiscale de scutire sau reducere Ia plata 
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice 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 calamităţi naturale, în funcţie de paguba suferită . 

Art.2 	Contribuabilii, persoane fizice beneficiaza pentru anul fiscal 2018 
de inlesniri la plata impozitului pe cladiri si irnpozitului 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 
locuinta 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 minim garantat stabilit prin Legea nr.415/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Reducerea se acorda acelor contribuabili care.• 
- nu detin in proprietate mai multe imobile(cladiri_si_terenurz),  

nu det 	jl 	dorjum si utilaje destinate obtinerii de 
venittuieî 

- ciadirea sajîe utilizata numai ca locuinta, 
- ciadirea sajîe domiciliuipersoanelor respective, 
- in cladire sa nu se desfasoare  activitati econornice, sa nu se obtina venituri 

din inchiriere. 
- Reducerea se acorda cu conditia achitarii debiteiorprovenind din aiiienzi. 
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Reducei-ea se acoîdape baza de cerere si opereaza cu 01 ianuarie 2018, 
persoanelor care detin documente justficative emise pana la data de 31 
decembrie 2017 si care sunt depuse la BUIES-PFpana ia data de 31.12.2017. 

2. Contribuabilii care au suferit pagube in urrna producerii de calarnitati 
naturale, beneficiaza de reducere proportional cu cota afectata a imobilului, de la 
plata irnpozitului pe cladire si/sau teren si taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanisrn 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 înlesniriior la 
plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local. 

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

naşterii, numele si prenumele părinţilor, adresa de domiciliu, seria si nr. actului 
de identitate, emitentul si data emiterii, cod numeric personal, etc.); 
- sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constând în impozit pe cl ădiri 
şi irnpozit pe teren, inclusiv major ările de întârziere, dobânzile şi penalităţile 
datorate pentru neplata la termen; 
- perioada pentru care sumele 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 d&oitelor pentru care se solicită  înlesnirea; 
Art. 4. 	(1) Cererea de acorde a înlesnirilor la plata impozitului 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 Ia Registratura 
- Persoane fizice. 

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

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

- copie după  actul de identitate; 
- declaraţie pe proprie rspundere privind venitul net realizat, potrivit 

rnodelului din Legea nr.41612001;  
- dovada de la Serviciul Public Local de Asisten ţă  Socială  Tecuci— în 

- adeverinţa privind încadrarea în condi ţiile legii nr. 416/2001 eliberată  de 
_Serviciul Public LocaJde Asisten ţă  Socială  Tecuci 

- cupon de pensii (daca este cazul); 
- fotografie a propriet ăţii afectate în cazul Cap.III art.2 pct.3, precum si 

notă  de constatare a pagubei întocrnit ă  de către Biroul de Monitorizare a 
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Situaţiilor de Urgenţă  din cadrui Prim ăriei Municipiului Tecuci - în cazul 
calarnităţilor naturaie, iar în caz de incendiu de Ia 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 jocuri 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 premii de 
jocuri cle 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 situaţia socială  a solicitantului; 

- nota de constatare întocmit ă  de inspectorului fiscal cu ocazia depunerii 
cererii şi a verificării dosarului prin care se solicită  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 înaintează  primarului, care va întocmi 
propuneri de aprobare sau de respingere a cererii de scutire sau de reducere la 
plata impozitului pe clădiri sau a impozituiui 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 impozitului pe cl ădiri si a 
impozitului pe teren aferente anului fiscal 2018, pot fi solicitate si acordate atât 
înaintea executării silite a debitului, cât si în timpul efectu ării acestuia. 
Art.9. 	Executarea silită  nu va fi oprita sau nu va fi suspendat ă, după  caz, 
pentru creanţele bugetelor locale de natura impozitului pe cl ădiri şi a irnpozituiui 
pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau stiriip1ata priht ărâri ale 
consiliului local, de la data cornunic ării acestor hot ărâri. 

- 	-------A-r-t--1-O.--(-I-)D osul-pri 	 [e-de-seutiT-e---- 
sau de reducere la plata irnpozitelor pe cl ădire şi teren, se claseaz ă  dacă  acesta 
nu.poat 	întocmit în rnod complet, respectiv 	cuprinde tte elementele 
prevăzute la art. 4 si 5, di.n rnotive irnputabile solicitantului, curn ar fi: 
- refuzul de a pune la dispozi ţie organelor de contTol informatiile solicitate, 
- neprezentarea tutui-or docurnentelor solicitate de compartirnentul de 

specialitate în vederea denitiv ării dosarului, etc. 
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(2) Clasarea si rnotivele acesteia vo1 -  fi cornurncate în scris solicitantului 
în terrnen de 10 zile de 1a clasarea dosarului. 

Art.11. 	De facilităţile fiscale acordate la plata irnpozitului/taxei pe cl ădii-i 
prevăzute de prezentul Regularnent se acord ă  pe baza cererii persoanelor fizice 
solicitante, îndrept 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 
modificarea condiţiilor în care se acordă  scutirile sau reducerile de impozit pe 
clădiri si teren, persoanele în cauz ă  trebuie s ă  depună  noi declaraţii fiscale în 
termen de 30 de zile de la apari ţia schimbărilor. 

(2) Scutirile şi reducerile de la plata impozituiui 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 modificările si completările ulterioare si ale HG nr.1!2016 
privind normele de aplicare a Legii nr.227!20 i 5 cu modificările si completările 
ulterioare. 



ROMÂNIA 	 Anexa nr. 4 Ia 
JUDEŢUL GALAŢI 	 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 procedură  fiscală , 
cu modificările şi completările ulterioare 

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

1. Prezenta procedură  de declarare a stării de insolvabilitate este 
aplicabilă  persoanelor fizice si juridice care îndeplinesc 
condiţiiie 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 constată  îndeplinirea condiţiilor legale în 
materie, debitorul în cauză  va l 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 
întocmeşte în 3 exemplare, din care unul se p ăstrează  la dosarul 
de executare, unul la dosarul fiscal din compartimentul cu 
atribuţii în evidenţa obligaţiilor fiscale, iar cel ălalt se transmite 
debitorului declarat insolvabil. 

5. Procedura de declarare a st ării de insolvabilitate se aplică  în 
tiecare din situaţiile prevăzute la art. 265 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de produifa1cumodific ări1e 
şi completările ulterioare, atât în cazul debitorilor ale c ăror 

o 
obligaţiile fiscale de plată , cât ş i în cazul debitorilor care nu au 

—venituri pri bunuri urmăribile - 
6. Pe perioada în care un debitor ale c ărui venituri sau bunuri 

urrnăribile au o valoare mai rnică  decât obligaţiile tiscale de 
plată  este declarat insolvabil, rn ăsurile de executare silit ă  nu vor 
ti întrerupte. 



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

8. Creanţelefisca1e 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 eviden ţă  separată, iar 
aplicarea rnăsurilor de executare silit ă  se întrerupe. 

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

10.Creanţele fiscale înregistrate de debitorii declara ţi insolvabili 
pentru care se continu ă  executarea silită, afiate 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 fiscale datorate de debitorii - persoane juridice, 
radiati din registrele în care au fost înregistra ţi potrivit legii se 
anuleaza după  radiere dacă  pentru plata acestora nu s-a atras 
răspunderea altor persoane, potrivit legii, in conformitate cu 
prvederile art.266 alin.(4) din Codul de procedură  fiscală, numai 
în baza încheierii de radiere a judec ătorului delegat de pe lâng ă  
Oficiul Registrului Comerţului sau a sentinţei civile de închidere 
a procedurii falimentului/insolven ţei si a radierii debitoarei din 
registrul comerţului. 

12.Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorii - persoane fizice 
declaraţi insolvabili vor fi anulate din eviden ţa separată  inclusiv 
în cursul perioadei de prescrip ţie, după  data la care respectiva 
persoană  fizică  a decedat sau a fost declarat ă  dispărută  ori 
decedată  prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, iar pentru 
aceastanuexist ă_moştenitoricare_au_acceptat_succesiunea sau 
nu a _ lăsat venituri ori bunuri urrn ăribile. 

curentă  sau din evidenţa separată, după  caz, va fi făcută, în 
condiţiile legii, în baza unui proces-verbal de sc ădere din 
evidenţă  a obligaţiilor fiscale şi a borderoului de adăugare-
scădere anexat acestuia Piocesul-verbal de sc ădere din evidenţă  
va fi întocmit de organul de executare competent, vizat de 
cornpartirnentul juridi.c de la ni ţelul organului de executare, si 



aprobat de directorul econornic cu atribu ţii în dorneniul 
adrninistrării veniturilor bugetare si conducătorul unităţii 
administrativ-teritoriale. 

14.După  data declarării stării de insolvabilitate a unui debitor - 
persoană  fizică  sau juridică, în situaţia în care organul de 
executare constat ă  îndeplinite condiţiile legale în materia 
atragerii răspunderii solidare, va face demersurile legale ce se 
impun, în conformitate 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 obiga ţiiIe fiscale de plată . 

15. În scopul declarării 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 cuantificării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor 
acestora, prin solicitarea, consultarea şi analizarea, la sediul debitorului, 
respectiv Ia punctele de lucru, dup ă  caz, a datelor înscrise în situaţiiie 
financiar-contabile anuale şi!sau semestriale, din ultima balanţă  
contabilă  încheiată  de societatea debitoare, precum şi cercetarea la faţa 
Iocului a bunurilor deţinute de aceştia, avându-se în vedere 
următoarele: 
15.1.1.  valoarea cle inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile 

aflate în proprietatea debitoarei; 
15.1.2.  valoarea însumată  a tuturor veniturilor de natur ă  comercială, 

fiscală  sau provenite din dobânzi bancare aferente unor 
depozite băneşti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen; 

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

1 5. 1.4.  valoarea însumată  a creanţelor de natură  comercială, a 
cambiilor, biletelor la ordin sau a crean ţelor de natură  fiscală  
(sume de rambursat sau surne de restituit) pe care debitorul - 

- 

15.1.5.  valoarea însurnat ă  a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă  
din fişierul conturilor bancare. 

15.2. Să  verifice situaţia bunurilor de orice fel care se af1 ă  în proprietatea 
debitorului persoană  juridică, precurn si valoarea acestoraprin 
so1citări de informa ţu de la unitatea administiativ - teiitorial ă  



(prirnărie), biroul de Carte Funciar ă, precurn şi, după  caz, de la 
instituţii care gestionează  registre publice sau de la alte organe abilitate 
(Registrul Auto Român, Registrul Naval Român, etc.). 

15.3. Să  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 Funciară, precum ş i, după  caz, de 
la instituţii care gestionează  registre publice sau de la alte 
organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval 
Rornân, etc.); 

15.3.2. cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu 
privire la situaţia materială  a acesteia, precum şi la alte 
unităţi sau persoane fizice unde aceasta i-a desf ăşurat 
activitatea profesional ă  sau lucrativă  remunerată, în alte 
locuri despre care s-au cules informa ţii în legătură  cu 
existenţa bunurilor debitorului persoană  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; 

15.3.4. solicitări de informaţii, de la societăţile bancare cu privire 
la existenţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute 
de debitorul decedat sau declarat dispărut ori decedat; 

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

16. După  analiza datelor şi informaţiilor menţionate la pct. B. 1 5., 
organele de executare competente, în func ţie de situaţia în care se încadrează , 
vor proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a st ării de 
insolvabilitate a debitorului persoan ă  fizică  sau juridică, al cărui model este 
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură . 

persoane fizice sau juridice, carenu au venituri sau bunuri 

17 În scopu] declai ăiii în staie de insolvabilitate a debitoiilor - 
persoane fizice sau juridice care nu au venituri sau bunuri urm ăribile, care 
îndeplinesc condiţiile legale, organele de executare au urrn ătoareie obligaţii: 



17.1. Să  verifîce 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 men 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 fî 
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 găsit 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, asociaţilor/acţionarilor persoanei j uridice 
debitoare; 

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

c) organui fiscal în a cărui rază  teritorială  se află  ori s-au aflat 
sediile principale sau secundare, după  caz. 

17.3.Să  verifice existenţa bunurilor de orice fel care se af1 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 electronică  de garanţii reale 

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

rimărie), 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 
Rornân-et-------- 

17.3.5. cercetări şi constatări la dorniciliul fiscal şi/sausediul secundar, 
7ecum 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. 

18. După  cu]egerea datelor şi inforrnaţiilor menţionate la pct. C. 17, 
organele de executare competente, în func ţie de situaţia în care se încadreaz ă , 



vor proceda la întocrnirea procesuiui-verbai de declarare a stării de 
insolvabilitate a debitorului persoan ă  fizică  sau juridică, al cărui rnodel este 
prevăzut în anexa nr. 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 cauză, 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 puţin o dată  pe an, fiind reluate, investigaţiile prevăzute la lit. B 
din prezenta procedură, ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale. 

19.1. În situaţia în care se constat ă  dobândirea, de către 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 procedură  
fiscală, la trecerea crean ţelor respectivului debitor - persoan ă  fîzică  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 secţiunea A a prezentei 
proceduri. 

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

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

a 

20. Din evidenţa organului fîscal sc scad obliga ţiilc fiscale restante 
înregistrate de debitori, în urrn ătoarele situaţii: 

a) la îrnpiinirea termenului de prescrip ţie a dreptului de a cere 
executarea silit ă ; 



b) pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate disp ărute 
ori decedate prin hotărâre a unei instan ţe judecătore şti; 

c) pentru debitorii persoane juridice radiate din Registrul 
Cornerţului. 

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

22. Scăderea din evidenţă  a obligaţiilor fiscale înregistrate, 
persoană  juridică  radiată  din . Registrul Comer ţului, 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/insolvenţei 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 judecătoreşti prin care acesta 
a fost declarat disp ărută  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 creanţelor. 

E. Dispoziţii finale de aplicare 

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

26. După  finalizarea analîzei de caz se procedeaz ă, în terrnen de 5 
_la intocinire 

insolvabilitate a debitorului persoan ă  fizică  sau juridică . 

27. Organul fiscal cornpetent, compartirnentul cu atribu ţii de 
executare silit ă, va lua măsurile necesare referitoare la întreruperea execut ării 
silite, ca]culul obligaţiilor fiscale accesorii şi scăderea obligaţiilor fiscale diu 
evidenţă, prevăzute de art. 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codu] de 



procedură  fiscală , cu rnodificările şi cornpletările ulterioare, în conforrnitate cu 
prezenta procedur ă, de fiecare dat ă  când se constat ă  o rnodificare a situa ţiei 
debitorilor declaraţi insolvabili sau a obligaţiilor fiscale restante înregistrate 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, conduc ătorul organului fiscal 
competent va dispune trecerea lor în eviden ţa separată . 

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

31. Prezentul regulament se cornpleteaz ă  cu prevederile Legii 
nr. 227/20 1 5 cu modificările si completările ulterioare si ale IG nr. 1 /20 1 6 

privind normele de aplicare a Legii nr.22712015 cu modificările si completările 
ulterioare. 



ROMÂNIA  
JIJDEŢUL GALAŢI 	 80300 TECUCI str. 1 Deceinbrie 1918 nr. 66 

MI JNI(IPII JI TECI JCI 	
Tel. central ă  0372-3641 I l 

e-mail: registratura@municipiultecuci.ro  
PR I M A R 	 WEB: www.municipiultecuci.corn 

TeI.SECRETARIAT 0372-364177; Fax: 0236-816054 

Nr.71107 din 13decembrie2017 

MINUTA, 

DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2017 

În data de 11 decembrie 2017, ora 16 00  în Sala de sedinte a U.A.T.Municipiul Tecuci, s-a 
desfă urat dezbaterea publică  asupra unor proiecte de hotărâre astfel: proiect de hot ărâre privind: 
Stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor în Municipiul Tecuci în zone de impozitare şi 

asupra proiectului de hotărre privind:Stabilirea irnpozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018. 
La dezbaterea pubiic ă  participă  iniţiatorul proiectului de hotărâre, persoana desenInată  

responsabilă  pentru relaţîa cu societatea civiiă, experţii şi/sau specialiştii care au participat la 
elaborarea proiectului de hotărre, şefi de direcţii/serviciilbirouri din cadrul aparatului de specialitate 
al prirnarului, reprezentan ţi ai societăilor U.A.T, ai mediului de afaceri cât şi cetăţeni. 

In sală  fiind prezenţi aproximativ un nr.de  80 persoane. 
La proiectele de hotărre privind :Stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a str ăzilor în 

Municipiul Tecuci în zone de impozitare şi :Stabilirea impozitelor şi a taxelor locale pentru anu1 
fiscal 201 8 s-au înregistrat pân ă  la data de 04.12.2017 următoarele recomandări scrise: 

1 .D-nul Stoian Maricel, domiciliat în str.Ghica Vod ă, nr. 11, Tecuci, Jude ţul.Galaţi, formulează  
următoarele amendamente: alimerea taxelor şi a impozitelor locale pentru anul fiscal 2018 la nivelul 
anului fiscal 2017 sau majorarea taxelor şi impozitelor pentru imobilele deţinute de personae fizice cu 
maxim 50%, respectiv: cota prev ăzută  la art.457, alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 
(impozit pe clădiri rezidenţîale şi clădirile —anexă  în cazul persoanelor fizice) se stabiie şte la 0,09%, 
cota prevăzută  la art.458 alin 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pe ci ădiri 
nerezidenţiale în cazui persoanelor fizice) se stabile şte Ia 0,3%. 

2. Serviciul Public Local de Evidenţă  a Persoanelor cu sediul în Tecuci str.Elena Doamna,, nr.1, 
Tecuci, Judeţui Galaţi, prin reprezentantul său iegal Anghelina Viorel-Marius, în calitate de director 
executiv şi Cărăbăţ  Floreia-Rodica în calitate de coordonator a Serviciului Stare Civil ă  a Municipiului 
Tecuci, supuse spre analiză  următoarele recornand ări scrise: Anexa nr.2 - Taxe locale speciale, pct 
nr.4 modificarea şi completarea denumirii taxei, precum şi a cuantumului taxeî astfel: Tax ă  pentru 
oficierea căsătoriei în altă  locaţie decât cele care sunt prev ăzute de lege (art.24 alin. 1 şi 2 din Legea 
1 19/1996, anuxne: sediul Prixnăriei, sediul SPCLEP, sau sediul stabilit prin Dispozi ţia Primarului) 
indiferent de ziva oficierii c ăsătoriei şi indiferent de dorniciliui înscris în cărţile de identitate ale 
viitorilor soţi. - ca nivei al taxei, se propune suma de 300 lei. 

La punctul nr.5 se propune completarea denumirii taxei, astfel: Tax ă  eliberare, la cerere, a 
certificateior de stare civii ă  (duplicat) de naştere, de căsătorie, de deces şi de divorţ, în situaţia 
pierderii, sustraerii sau deteriorării acestora, precum şi ca urmare a solicitării de prescbimbare a 
acestora cu noile tipuri. 

La punctul nr.8 se propune excluderea taxei extrajudiciare de timbru, motivat de urm ătoarele 
aspecte: taxele extrajudiciare de timbru nu se încadreaz ă  la capitolul: Taxe Iocale speciale, iar prin 
H.G 223/20 l 7, taxa extrajudiciară  de timbru privind înregistrarea la cerere în actele de stare civil ă  a 
schimbării numelui şi sexului, în valoare de 15 leî, a fost abrogată. 



La punctual 11 se propune exluderea acestei taxe extrajudiciare de timbru, motivat de 
următoarele aspect: taxele extrajudiciare de timbru nu se încadreaz ă  la capitolul: Taxe locale 
speciale, iar prin HG 223/2017, taxa extrajudiciar ă  de timbru, care se percepea la depunerea cererii 
pentru eliberarea c ărţilor de identitate, în valoare de 5 lei, a fost abrogat ă . 

D1 Prirnar. - ,,Indiferent dac ă  punctul de vedere al unuia sau altuia convine sau nu, noi le vom 
analiza iar tot ce se va hot ărî cu privire Ia cele dou ă  proiecte se va face în urma unei hot ărâri de 
Consiliu Local, fiecare dintre durnneavoastr ă  având dreptul la opinie. 

Primul nostru proîect se referă  la stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor în 
Municîpiul Tecuci în zone de impozitare, arn hot ărât împreună  cu aparatul de specialitate s ă  găsim 
criteriile necesare dc împărţire a oraşului şi am ales şapte criteriî. 

Criterîile propuse ţin cont de reţeaua de apă  potabilă, reţeaua de canalizare, re ţeaua de gaze, 
iluminatul public, asfaltarea druinului , pozi ţîa imobilului faţă  de centru şi categoria străzii. 

Fiecare criteriu prime şte câte un punct şi în funcţie de suxna punctelor străzile vor fi încadrate 
în zona A (6,7 pct), B(4,5 pct), C(2,3 pct) şi D (0,1 pct) . In conformitate cu prevederile art.453 lit.i diii 
Legea 227/2015 privind Codui fiscal , zonele din cadrul localit ăţii sunt zone stabilite de Consiliui 
local, în funcţie de poziţia terenului faţă  de centrul localit ăţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte 
elemente specific fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Era necesar ă  o astfel de împ ărţire dat fiind 
faptul că  după  anul 2007 multe dintre străzile Tecuciului au suferit transformări, o parte au priinit 
asfalt şi beton au fost racordate la sistemul de gaze şi canalizare, cred ca era necesar ă  o astfel de 
împărţire la această  dată. 

S-a prezentat persoanelor prezente în sal ă  procedura privind modalitatea de înscriere şi de luare 
a cuvântului în cadrul dezbaterii publice, persona care ia cuvântul trebuind s ă  se prezinte. 

D-na Stancu A - ,,Lociuiesc în cartierui Tineretului, str. Şt.Octavian Iosif, din câte am observat 
strada figurează  la Primărie ca având apă  potabilă  în tot cartierul respectiv neexistând ap ă  potabilă  cu 
excepţia străzii Mihai Berza, rog să  se ia măsuri dacă  se poate. 

D1. Gradea L. -,, Aiături de strada duxnneavoastr ă  mai sunt şi alte trei cazuri de străzi fră  
utilităţ i şi anuine: str. Independenţei care nu are asfalt, cap ătul de nord al străzii Vornicului şi al străzii 
Sergent Serea precum şi capătul de vest al străzii Constantîn Solomon, drept pentru care aceste str ăzi 
de la categoria B vor trece ia categoria C. 

D1. Bradea I - ,, In cc categorie de iinpozitare se încadreaz ă  Str.Cloşca din cartierul C.F.R. 
având în vedere că  nu avein asfalt şi canalizare. 

Dl. Priinar - ,,Strada dumneavoastră  se încadrează  la zona B de inipozitare 
Dl. Vrânceanu —,,Strada Agricola Cardas în ce categorie de irnpozitare se încadreaz ă . 
Di. Primar - ,,Strada dumneavoastr ă  se încadrează  la zona B de iinpozitare. 
D1. Costin L - ,,Dacă  aţi avut în vedere la întocmirea acestui proiect faptul c ă  mare parte din 

reţeaua gazelor naturale a fost făcută  pe cheltuiala utilizatorilor şi nu a Primăriei. 
D1. Primar - ,,Obligaţia noastră  este ca reţeaua de gaze să  o aducem pe stradă  racordările se fac 

de către fiecare cet ăţean în parte. 
D1. Papuc P - ,,Sunt str ăzi ultracentrale Dragoslavele şi Oituz nu au asfalt iar canalizarea şi-au 

făcut-o oamenii pe propria lor cheltuială  cu toate acestea aceste str ăzi figurează  în zona A şi plătesc 
pentru zona ultracentrală . 

D1. Primar - ,,Vreau să  vă  precizez că  după  noui criteriu aceste două  străzi vor intra ia zona B. 
,,Trecem la următorui proiect de hotărâre supus dezbaterîi publice:Stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscai 2018. 
D1. Primar a f ăcut o prezentare a proiectului de hot ărâre, expunere ce este anexat ă  Ia prezenta 
D1. Primar - ,,Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a 
clădirii, conform art. 457 alin 1 din Legea 227/ 2015. Valoarea impozabilă  a clădirii, exprimată  în lei, 
se determină  prin înmulţirea suprafeţei construite desf şurate a acesteia, exprimat ă  în metri pătraţi, cu 
valoarea impozabilă  corespunzătoare, exprimat ă  în Iei/m2, conform art.457 din Legea 227/2015. 

Pentru clădîrile nerezidenţiale afiate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cl ădiri se 
calculează  prin aplicarea uneî cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi: valoarea 
rezultată  dintr-un raport ee evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinţă; valoarea finală  a Iucrărilor de construc ţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 



anteriori anului de referinţă; valoarea cl ădirilor care rezultă  din actul prin care se transfer dreptul de 
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referin ţă . 

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau de ţinute de persoanelor juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile nerezidenţiale af[ate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se caiculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%- 1 ,3%, inclusiv, 
asupra valorii impozabile a clădirii. 

D1. Calrnuc C - consider că  înainte de a supune dezbaterii publice proiectul de hot ărâre privind 
creşterea irnpoziteior şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 ar trebui întocmit ă  o strategie de 
cheltuire a banului public. Propunerea mea este: cota de cre ştere a impozitelor şi a taxelor locale 
pentru anul fiscal 2017 să  fie de 0%. 

D1. Stoian M - In proiectul de hotărâre pentru stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 
fiscal 2018 se propune o majorare de 500% pentru o anumită  categorie de imobile de ţinute de 
persoanele fizice respectiv:cota prev ăzută  la art.457 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit pe clădiri rezidenţiale şi clădirile anexă  în cazul persoanelor fizice) se stabile şte la 0,09%; 
acest fapt implică  majorarea de ia cota actual ă, stabilită  la 0,08% până  la 0,09% respectiv 12,5%. 

Exemplu: o persoană  fizică  plăteşte pentru un irnobil în anul 2017, un impozit în valoare de 1 000 
ron. in urma acestor rnajorări, pentru acelaşi imobil, impozitul se va ridica la suma de 1 125 ron, în 
anui 2018. De asemenea cota piev ăzută  Ia art.458 aiin 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit pe clădiri nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice) se stabile şte la 1 %, acest fapt implică  
majorarea de Ia cota actuaiă  stabilită  Ia 0,2% pnă  la 1% respectiv 500%, majorarea fiind exorbitant ă. 

Propun ca taxele şi irnpozitele iocale pe anui fiscal 2018 s ă  rămână  la nivelul anului fiscal 20 1 7. 
D1. Mihalache A - ,,Corect este ca aceast ă  creştere a irnpozitelor şi a taxelor locale s ă  se facă  

unitar cu cât cresc la persoanele fizice cu atât s ă  se crească  şi la persoanele juridice. 
D1. Lucian Costin a precizat ca taxele şi impozitele locale pentru anul fiscal 2018 s ă  rămână  Ia 

nivelul anului fiscal 2017. 
D1. Papuc - Susţin această  propunere. 
Având în vedere cele prezentate mai sus precum şi de faptul că  nu s-a mai înscris nimeni la cuvnt 

s-a propus încheierea dezbaterii publice, propunere ce a fost acceptat ă  de cei prezenţi. 

PRI MAR 

Cătă lin Constantin Hurdubae SECRETAR 
U.A.T. Municipiul Tecuci 

jr. Valerica Fotache 
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