
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE 
HOT Ă RARE Nr. 

din 

Privind :stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare si data depunerii proiectului 	 /e (2-. Z ţ 	_- 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in sedinta O /? 9, //A 	in data de 

Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr.c6/ /cr ,2. 
Având în vedere raportul de sjecia1itate 	intocmit de sef serviciu venituri 	si 

executare silita, inregistrat sub nr. Y & 9ŞZ1 /&. (Z. 
Având în vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. / 2) 

Având în vedere Referatul Secretar UAT Municipiul Tecuci nr.90731/R /16.1 1.2018 
Având în vedere Referatul Biroului Agricol cu nr.9073 1/15.1 1 .2018; 
Având în vedere Referatul Directiei Arhitect Sef cu nr.9073 1 /1 5. 1 1 .20 1 8; 
Având în vedere Referatul Serviciului A.D.P.P. cu nr. 90731i/16.11.2018; 
Având în vedere Referatul Serviciului Comunicare si Registratura nr 907311R/15.11.2018 
Având în vedere Referatul Biroului Cadastru, Fond Locativ, Drumuri nr.9073 1 /R / 1 5. 1 1 .20 1 8; 
Având în vedere Referatul Serviciului Monitorizare Servicii Publice nr.9073 1/R /15.11.2018; 
Având în vedere Adresa S.P.C.L.E.P.cu nr.91058 / 16.11.2018; 
Având în vedere Adresa Bibliotecii Municipale ,,tefan Petic ă  cu nr. 91263/16.1 1.2018 
Având în vedere Adresa Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci cu nr. 91189  / 1 6. 1 1 .20 1 8; 
Având în vedere Adresa Directiei de Asistenta Sociala Tecuci nr.90940/ 15.11.2018; 
Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/20 1 5 privind Codul Fiscal; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 207/20 1 5 privind Codul de Procedura Fiscala; 
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

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

cu modificarile si completarile ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(4), lit. ,,c din Legea nr.21 5/200 1 privind Administra ţia 

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

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

HOT Ă RARE: 

Art. 1 Se aproba valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 
precum si amenzile pentru anul 2019 stabilite in sume fixe conform Anexei 1, dupa cum urmeaza: 

1 . 1 .Nivelurile stabilite in sume fixe prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale 
pentru anul 20 1 9, constituind Anexa nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare; 

a)cota prevazute la art.457 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit pe cladiri 
rezidentiale si cadirile-anexa in cazul persoanelor fizice ) se stabileste la 0,09 %; 

b) cota prevazute Ia art.458 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit pe cladiri 
nerezidentiale in cazul persoanelor fizice) , se stabileste la 0,7 %; 



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

d) cota prevazuta la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozitul pe 
cladirile nerezidentiale in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor art.458 alin (1) 
in cazul persoanelor fizice ) se stabileste la 2%; 

e)cota prevazuta la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit /taxa pe 
cladiri rezidentiale in cazul persoanelor judice ) , se stabileste la 0,09 %; 

f) cota prevazuta la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit /taxa pe 
cladiri nerezidentiale in cazul persoanelor judice ) , se stabileste la 0,7 %; 

g) cota prevazuta la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit /taxa pe 
cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice ,utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol ) , se stabileste la 0,4 %; 

h) cota prevazuta la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit /taxa pe 
cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta in 
cazul persoanelor juridice) , se stabileste la 5 %; 

1.2.Cuantumul taxelor speciale pentru anul 2019 - Anexa nr.2, care face parte integranta din 
prezenta hotarare; 

Art. 3. Se aproba Regulamentul privind procedurile de acorciare a facilitatii fiscale de scutire sau 
reducere la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului 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 sau juridice, conform Anexei nr. 4. 

Art. 5. Se aproba Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a cl ădirilor ş i 
Terenurilor neIngrijite situate in intravilanul municipiului Tecuci in vederea aplic ării prevederilor 
art. 489 alin. 5 — 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările 
ulterioare, şi punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ările ş i completările ulterioare, conform Anexei nr. 5. 

Art. 6. Se aproba categoriile de impozitare a cladirilor si terenurilor neingrijite, situate in 
intravilan, si majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren conform punctajului obtinut 
in urma evaluarii comisiei, conform Regulamentului prevazut in anexa nr.5 la HCL.Tecuci. 

a) categoria de impozitare a cladirii : 
- majorare cu 300%, pentru punctaj procentual intre 30,00% si 59,99% 
- majorare cu 400%, pentru punctajul procentual intre 60,00% si 79,99% 
- majorare cu 500%, pentru punctajul procentual intre 80,00% si 100,00% 

b) categoria de impozitare a terenului : 
- majorarea cu 250% pentru punctaj procentual de 50,00% 
- maj orarea cu 500% pentru punctaj procentual de 100,00% 

Art. 7. Anexele 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 8. Bonificatia se acorda pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie inclusiv a anului 

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

Art. 9. Creanţele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 
lei pe contribuabil, se anuleaz ă. Plafonul se aplic ă  tuturor crean ţelor fiscale datorate şi neachitate de 
debitori. 

Art. 10. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art. 11. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr. er 3 	/ ,(. 2. Zo 

Privind: stabilirea inapozitelor ş i taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 au la baza 
prevederile legale reprezentate de Legea 227/20 1 5, 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. 1 1 7/1 999 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 completarile 
ulterioare. 

In vederea finantarii proiectelor aflate in derulare precum si cele aferente 
anului 2019 pentru ca sursele bugetului local sa satisfaca intr-o proportie cat mai 
mare nevoile cetatenilor Municipiului Tecuci, dar si cerintele Uniunii Europene, 
este necesara o mentinere a surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi 
surse extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului 
Municipiului Tecuci. 

Consiliul Local adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale in 
, 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.2 1 5/200 1 a administratiei publice locale republicata coroborat cu 
prevederile Legii nr. 227/20 1 5 privind Codul Fiscal si Legea nr. 207/20 1 5 privind 
Codul de procedura fiscala. 

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

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, urmatoarele surse de 
finantare : impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul pe 
mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor, taxa pentru folosirea mij loacelor de reclama si publicitate, impozitul 
pe spectacole, taxele speciale si alte taxe locale, amenzile majorarile/penalitatile 
aferente impozitelor si taxelor locale, taxele judiciare de timbru, taxele 
extrajudiciare de timbru. 



Nivelul impozitelor si taxelor constituie un aspect esential de care depinde 
consimtamantul la plata acestora si gradul de civism fiscal, cu impact direct asupra 
gradului de evaziune fiscala si asupra gradului de incasare a veniturilor bugetului 
local. 

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

„Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul fiscal 2019. 

Având "in vedere cele de mai sus supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre 1n forma propus ă . 

PRIMAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL REGISTRATURA, VENITURI SI EXECUTARE SILITA 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 9 Yb Z /f. 12. 1 (2 

Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

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

Pentru anul fiscal 2019 impozitele si taxele locale se majorează  cu rata inflatie de 1,3% fa ţă  
de cele prevăzute în anul fiscal anterior, întrucât indicele ratei de infla ţie este pozitiv, respectiv se 
situează  la nivelul de 1 0 1 ,34%. La maj orarea impozitelor si taxelor locale se vor aplica prevederile legale 
privind regulile de rotunjire prevazute Ia pct. 11 al titlului IX din anexa la H.G. rir. 1/2016 - pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , rotunjirea-
operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, far ă  subdiviziuni, prin 
reducere când frac ţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când lacţiuni1e în bani 
sunt de 50 de bani sau mai mari. 

Pentru anul fiscal 2019 , 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 
autorizaţiilor, 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 condi ţiile prevăzute de Codul fiscal , astfel: 

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

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

Pentru clădirile proprietate public ă  sau privată  a statului ori a 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 f1scală  a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin ţă, după  caz, în condi ţii 
similare impozitului pe clădiri, conform art. 455 alin (2) din Legea 227/2015. 

Taxa pe clădiri se stabile şte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosin ţă, iar pentru frac ţiunile mai mici de o lună, taxa se 
calculează  proporţional cu numărul de zile din luna respectiv ă.conform art. 455 alin (4) din Legea 
227/2015. 



În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă  ce se refer ă  la perioade mai mici de o lună, taxa pe cl ădiri se datoreaz ă  proporţional cu 
numărul de zile sau de ore prev ăzute în contract. art. 455 alin (4) din Legea 227/2015. 

Pe perioada în care pentru o cl ădire se plăte şte taxa pe clădiri, nu se datorează  impozitul pe 
clădiri, conform art. 455 alin. (5) din Legea 227/2015 

1.1 CalcuIuI impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea personelor fizice 
Pentru cl ădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculeaz ă  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii 
impozabile a cl ădirii, conform art. 457 alin(1) din Legea 227/2015 

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

1.2.CaIculuI impozitului pe cladirile nerezidentiale af1ate in proprietatea persoanelor ftzice 

Pentru clădirile nerezidenţiale af1ate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cl ădiri se 
calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2- 1 ,3% asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultat ă  dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până  la primul termen de plată  din anul de 
referinţă ; 
b) valoarea finală  a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă ; 
c) valoarea clădirilor care rezult ă  din actul prin care se transfer ă  dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă . 

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

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor pct.1.2(art.458 
alin. 1) impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform art.457 

1.3. Calculul impozitului pe cl ădirile cu destinaţie mixtă  af1ate în proprietatea persoanelor 
ftzice 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă  af1ate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 
calculează  prin însumarea impozitului calculat pentru suprafa ţa folosită  în scop rezidenţial conform 
art. 457cu impozitul determinat pentru suprafa ţa folosită  în scop nerezidenţial, conform art. 458. 

In cazul în care la adresa cl ădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desf ăşoară  
nicio activitate economic ă, impozitul se calculează  conform art. 457. 

Dacă  suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nereziden ţial nu pot fi 
evidenţiate distinct, se aplic ă  următoarele reguli: 
a) în cazul în care la adresa cl ădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desf ăşoară  nicio 
activitate economic ă, impozitul se calculează  conform art. 457; 
b) în cazul în care la adresa cl ădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desf ăşoară  
activitatea economic ă, iar cheltuielile cu utilit ăţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care 
desfăşoară  activitatea economic ă, impozitul pe clădiri se calculează  conform prevederilor art. 458. 



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

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

Pentru clădirile nereziden ţiale aflate în proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe cl ădiri se calculeaz ă  prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, 
asupra valorii impozabile a cl ădirii. 

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

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

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl ădiri, valoarea impozabilă  a clădirilor aflate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care 
se datorează  impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare impozabil ă  îriregistrată  în evidenţele organului fiscal; 

- 	b) valoarea rezultată  dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor af1ate în vigoare la data evalu ării; 
c) valoarea f1nală  a lucrărilor de construc ţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 
anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă  din actul prin care se transfer ă  dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
e) în cazul clădirilor care sunt finan ţate în 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 af1ate în vigoare la data evalu ării; 
f) în cazul clădirilor pentru care se datoreaz ă  taxa pe clădiri, valoarea înscris ă  în contabilitatea 
proprietarului clădirii şi comunicată  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 clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evalu ării, depus Ia organul fiscal local până  la 
primultermen de plată  din anul de referin ţă . 

In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă  a clădirii în 
ultimii3 ani anteriori anului de referin ţă , cota impozitului/taxei pe cl ădiri este 5 1/0. 

In cazul în care proprietarul cl ădirii pentru care se datoreaz ă  taxa pe clădiri nu a actualizat 
valoarea impozabilă  în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă  faţă  de cea 
stabilită  conform alin. (1) sau (2)din Legea 227/20 1 5 dup ă  caz, va fi datorat ă  de proprietarul cladirii. 

Prevederile art.460 alin. (6) din Legea 227/20 1 5 nu se aplic ă  în cazul clădirilor care aparţin 
persoanelor faţă  de care a fost pronun ţată  o hotărâre definitivă  de declanşare a procedurii 
falimentului si în cazul cl ădirilor care sunt scutite de plata impozituluiltaxei pe cl ădiri potrivit art. 
456 alin. (1) (alineat introdus prin art. I pct. 70 din O.U.G. nr. 18/2018, astfel cum a fost modificat ă  
art. I din Legea rir. 145/2018, în vigoare de la 25 iunie 2018) 

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

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



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

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

IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 
Impozitul si taxa pe teren se stabileste conform art. 463-465din Legea 227/2015 

Impozitulltaxa pe teren se stabile şte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localit ăţii în 
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă  a terenului, conform încadr ării făcute de 
consiliul local. 

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alt ă  categorie 
de folosinţă  decât cea de terenuri cu construc ţii, impozitul/taxa pe teren se stabile şte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimat ă  în hectare, cu suma corespunz ătoare prevăzută  in tabel Anexa 1, 
conform art. 465 alin. (3) din Legeanr. 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 calculeaz ă  conform prevederilor alin. (7) numai dac ă  îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultur ă ; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 
desfăşurarea obiectului de activitate prev ăzut la lit. a). 

In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată  în hectare, cu suma corespunz ătoare prevăzută  în tabel-
ANEXA 1, înmulţită  cu coeficientul de corec ţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin.6. 

* Se majoreaza impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren conform punctajului obtinut in urma 
evaluarii comisiei, cu incadrarea in categoria de impozitare maj orata pentru cl ădirile şi terenurile 
neîngrijite, situate în intravilan, conform Regulamentului prevazut in anexa 5 la HCL.Tecuci. 

Criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor sunt prevazute in anexa 5 la HCL si vor fi 
aprobate prin hotarare de consiliu local. 

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează  în funcţie de tipul mijlocului de 
transport, in func ţie de capacitatea cilindric ă  a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 
sau fracţiune 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. 

1n cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 75%, conform hot ărârii 
consiliului local. 

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



În cazul unui autovehicul de transport de marf ă  cu masa totală  autorizată  egală  sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz ătoare 
prevazuta in tabel ANEXA 1 ,conform art. 470 alin 5 din Legea 227/2015. 

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

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

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

pentru întregul an de 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 , 467, 472 din 
Legea 227/2015 . 

Propunem 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 plat ă  (3 lmartie), 
conform art. 462,467,472 din Legea 227/2015. 

Scutiri la plata impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport se acorda conform art.456, 
464 si 469 din Legea 227/2015. 

TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ  Ş I PUBLICITATE 
Orice persoană  care beneficiaz ă  de servicii de reclam ă  şi publicitate în România în baza unui 

contract sau a unei alt fel de în ţelegere încheiată  cu altă  persoană  datorează  plata taxei prev ăzute în 
prezentul articol, cu excep ţia serviciilor de reclam ă  şi publicitate realizate prin mij loacele de 
informare în mas ă  scrise şi audiovizuale. 

Taxa pentru servicii de reclam ă  şi publicitate se calculeaz ă  prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclam ă  şi publicitate. Valoarea serviciilor de reclam ă  şi 
publicitate cuprinde orice plat ă  obţinută  sau care urmeaz ă  a fi obţinută  pentru serviciile de reclamă  ş i 
publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată . 

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

TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
Orice persoană  care utilizează  un panou, un afi şaj sau o structură  de afişaj pentru reclamă  ş i 

publicitate, cu excepţia celei care intr ă  sub incidenţa art. 477, datoreaz ă  plata taxei anuale prev ăzute 
în prezentul articol c ătre bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, dup ă  caz, în raza 
căreialcăruia este amplasat panoul, afi şajul sau structura de afi şaj respectivă . 

Valoarea taxei pentru afi şaj în scop de reclam ă  şi publicitate se calculeaz ă  anual prin 
înniulţirea numărului de metri pătraţi sau a frac ţiunii de metru pătrat 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 economică, suma este de 
până  la 32 lei, inclusiv; 
b) în cazul oric ărui altui panou, afi şaj sau oricărei altei structuri de afi şaj pentru reclam ă  ş i 
publicitate, suma este de pân ă  la 23 lei, inclusiv. 

Scutiri la plata taxei pentru serviciile de reclam ă  şi publicitate ş i taxei pentru afi şaj în 
scop de reclamă  şi publicitate, se acorda conform art. 479 din Legea 227/2015. 



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

activitate distractiv ă  în România are 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 dup ă  cum urmează : 
a) până  la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o pies ă  de teatru, balet, oper ă, 

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

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

spectacole conforin art 482 din Legea 227/2015. 

SCUTIRI 
Art. 485 din Legea 227/2015 - Autorit ăţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata 
taxelor speciale instituite conform art. 484 pentru urm ătoarele persoane fizice si juridice: 
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de r ăzboi; 
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 1 1 8/1 990, republicat, cu modific ările ş i 
completările ulterioare, şi persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Ordonan ţa Guvernului nr. 
105/1999, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ş i 
completările ulterioare; 
c) instituţiile sau unităţile care 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 ş i 
ajuta instituţii de cultură  naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi 
cultural; 
e) organizaţiile care au ca unic ă  activitate acordarea gratuit ă  de servicii sociale în unităţi specializate 
care asigură  găzduire, îngrijire social ă  şi medicală, asistenţă, ocrotire, activit ăţi de recuperare, 
reabilitare şi reinserţie socială  pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condi ţiile legii; 
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi 
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I 
de invaliditate. 

Art.487 din Legea 227/20 1 5 - Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata 
taxelor instituite conform art.486 urmatoarelor persoane fizice sau juridice: 
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de r ăzboi; 
b) persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 1 18/1990, republicat, cu modific ările ş i 
completările ulterioare; 
c) instituţiile sau unităţile care func ţionează  sub coordonarea Ministerului Educaţiei 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 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 unic ă  activitate acordarea gratuit ă  de servicii sociale în unit ăţi specializate 
care asigură  găzduire, îngrijire socială  şi medicală, asistenţă, ocrotire, activit ăţi de recuperare, 



reabilitare şi reinserţie socială  pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condi ţiile legii. 

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

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

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

a) depunerea peste termen a declara ţiilor de impunere prev ăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 
alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. 
(2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (1 1), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. 
(2); 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (1 0) lit. 
c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) 
şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 

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

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

(41)  Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prev ăzute la 
art. 494 alin. (1 2) în termen de cel mult 15 zile lucr ătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează  cu amendă  de la 500 la 2.500 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 contravenţiilor şi aplicarea sanc ţiunilor se fac de c ătre primari şi 
persoane împuternicite din cadrul autorit ăţii administraţiei publice locale. 

(7) Limitele amenzilor prevăzute 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 nr. 2/2001 privind regimuljuridic 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 Ordonanţei de Guvern nr. 2/200 1 
privind regimul juridic al contraven ţiilor, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 
1 80/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achit ării, pe loc sau în 
termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului - verbal ori, dup ă  caz, de la data 
comunicării acestuia, ajumătate din minimul amenzii 

Taxe pentru eiiberarea certificatelor de urbanism ,a autorizatiilor de 
construire si a altor avize si autorizatii. 

Orice persoană  care trebuie să  obţină  un certificat, un aviz sau o autoriza ţie trebuie sa 
plateasca o taxa la compartimentul de specialitate al 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 şi a 
altor avize şi autorizaţii este egala cu suma prevazuta in tabel conform art. 474 alin. 1 din Legea 
227/20 1 5 , astfel: 

Suprafaţa pentru care se ob ţine certificatul de urbanism - lei - 
a) până  la 150 m2, inclusiv 5 - 6 lei 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 6 - 7 lei 



c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 7 - 9 lei 
d) între 501 ş i 750 m2, inclusiv 9 - 12 lei 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 12 - 14 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 egal ă  cu 50% 
din taxa stabilită  conform art.474 alin. (2)din Legea 227/20 1 5. 

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

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenaj area teritoriului, de c ătre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean se stabile şte de consiliul local în sumă  de până  la 15 lei, inclusiv. art.474 alin. (4) din Legea 
227/2015. 

Taxa pentru eliberarea unei autoriza ţii de construire pentru o cl ădire 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 autoriza ţiei de construire pentru alte construc ţii decât cele 
menţionate la alin. (5) este egală  cu 1 % din valoarea autorizat ă  a lucrărilor de construc ţie, 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 iniţiale, art.474 alin. (8) din Legea 227/2015. 
Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de desfiin ţare, totală  sau parţială, a unei construc ţii 

este egală  cu 0, 1 % din valoarea impozabil ă  stabilită  pentru determinarea impozitului pe cl ădiri, 
aferentă  părţii desfiinţate, art.474 alin. (9) din Legea 227/2015.. 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de foraje sau excavări necesare lucr ărilor de cercetare 
şi prospectare a terenurilor în etapa efectu ării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datoreaz ă  de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se calculează  prin înmul ţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi 
efectiv afecta ţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă  între 0 şi 15 lei. art.474 
alin. (10) din Legea 227/2015. 

In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au 
obligaţia să  declare suprafaţa efectiv afectat ă  de foraje sau excav ări, iar în cazul în care aceasta 
diferă  de cea pentru care a fost emis ă  anterior o autoriza ţie, taxa aferentă  se regularizeaz ă  astfel încât 
să  reflecte suprafa ţa efectiv afectat ă. art.474 alin. (1 1) din Legea 227/20 1 5. 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei necesare pentru Iucrările de organizare de şantier 
în vederea realiz ării unei construcţii, care nu sunt incluse în alt ă  autorizaţie de construire, este egal ă  
cu 3 % din valoarea autorizat ă  a lucrărilor de organizare de şantier. art.474 alin. (1 2) din Legea 
227/201 5. 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de amenajare de tabere de corturi, c ăsuţe sau rulote 
ori campinguri este egal ă  cu 2% din valoarea autorizat ă  a lucrărilor de construcţie. art.474 alin. (1 3) 
din Legea 227/2015. 

Taxa pentru autorizarea amplas ării de chio şcuri, containere, tonete, cabine, spa ţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe c ăile şi în spaţiile publice este 
de până  la 8 lei, inclusiv, pentru f1ecare metru p ătrat de suprafaţă  ocupată  de construc ţie. art.474 alin. 
(14) din Legea 227/2015. 

Taxa pentru eliberarea unei autoriza ţii privind lucrările de racorduri ş i branşamente Ia 
reţele publice de ap ă , canalizare, gaze, termice, energie electric ă, telefonie şi televiziune prin 
cablu se stabile şte de consiliul local şi este de până  la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. art.474 
alin. (15) din Legea 227/2015. 



Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur ă  stradală  ş i adresă  se stabileşte de 
către consiliile locale in sum ă  de până  la 9 lei, inclusiv. art.474 alin. (16) din Legea 227/2015. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileşte de consiliul 
local şi este de până  la 20 lei, inclusiv. art.475 alin. (1) din Legea 227/2015. 

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- art.475 alin. (2) din Legea 227/2015. 

Taxa pentru elibrarea/vizarea anuala a autorizatie privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica. Persoanele a căror activitate se incadreaz ă  în grupele 561 - Restaurante, 563 - 
Baruri şi alte activit ăţ i de servire a b ăuturilor şi 932 - Alte activit ăţ i recreative şi distractive potrivit 
Clasificării activităţ ilor din economia naţională  - CAEN, actualizată  prin Ordinul Presedintelui 
Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasific ării activit ăţilor din 
economia naţională  - CAEN, datoreaz ă  bugetului local al comunei, ora şului sau municipiului, după  
caz, in a cărui rază  administrativ-teritorială  se desfăşoară  activitatea, o tax ă  pentru eliberarea/vizarea 
anuală  a autorizaţiei privind desfăşurarea activit ăţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa 
aferentă  activităţilor respective, in sumă  de: 
a) până  la 4.000 lei, pentru o suprafaţă  de până  la 500 mp, inclusiv, 
b) până  la 8.000 lei pentru o suprafaţă  mai mare de 500 mp. 

Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, 1n cazul in care 
comerciantul indepline şte condiţifie prevăzute de lege, se emite de c ătre primarul in a c ărui rază  de 
competenţă  se afiă  amplasată  unitatea sau standul de comercializare- art.475 alin. (5) din Legea 
227/2015 . 

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

TAXELE 3UDICIARE DE TIMBRU 
Sunt stabilite onform 0.0.80/2013 cu toate modificarile si completarile ulterioare. 

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

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

DIREC1V. GENERAL, SEF SERVICIU, 	SEF BUIES —PJ, 	SEF BnIES-PF, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL REGISTRATURĂ , VENITURI SI EXECUTARE SILITA 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 	/ 

Privind: stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2019 

Temeiul legal al proiectului de hot ărâre îl constituie prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 
privind Codul fiscal, Legea nr. 207/20 1 5 privind Codul de procedura fiscala, Legea nr. 273/2006 
privind finan ţele publice locale cu toate modific ările si completările ulterioare ,ale art.9 alin. 1 din 
Legea 544/2001 privind liberul acces la informa ţiile de interes public , ale art.27 si art. 30 Legea nr. 
273/2006 privind finan ţele publice locale cu toate modific ările si completările ulterioare. 

Pentru anul fiscal 2019 , propun dezbaterea si aprobarea taxelor speciale, în condi ţiile 
prevăzute de Codul fiscal , astfel: 

TAXE SPECIALE 
Pentru func ţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

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 la persoanele fizice şi juridice care beneficiaz ă  de 
serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes loca1, 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 2019 taxele speciale instituite in baza art.484 din Legea nr.227/20 1 5 si 
a Legii nr.273/2006 prevazute in ANEXA 2 

ANEXA2 
1. SECRETARIAT sI REGISTRUL AGRICOL 
2. 

NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2018 2019 

1. Taxă  eliberare copii dup ă  documente 2 lei/pag 6 lei/pag 
existente în arhivă  

Taxă  eliberare copii după  documente 5 lei/pag 20 lei la care se 
existente în arhiv ă  conforme cu originalul  adauga 1 leu!pag. 

2. Taxă  eliberare anexa 24 10 lei 10 lei 
3. Taxă  eliberare adeverin ţă  rol agricol 2 lei 2 lei 
4. Taxă  viză  contract de arendare, comodat, 6 lei 6 lei 

cesiune, asociere, inchiriere  
5. Taxă  eliberare copii ,,conform cu - 10 lei taxa fixa+6 

originalul 	dupa Registrul Agricol din lei/pag. 
______ anul_2019  



anul2Ol9 
6 Taxa eliberare copii ,,conform cu 6 lei/pag 10 lei taxa fixa+8 

originalul 	dupa Registrul Agricol din lei/pag. 
perioada 2015-2019 

2. DIRECTIA ARHITEC SEF 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2018 NIVEL VALABIL 2019 

CRT.  
1 Taxă  set formulare 35 lei 35 lei 
2 Taxă  publicitate sonora 116  lei/ zi 1 1 6 lei/ zi 
3 Taxă  foc de artificii 116 lei/ 5 min 120 lei/ 5 min 
4 Taxă  pentru participare la 100 lei/ pentru constructii 100 lei/ pentru constructii 

receptii la terminarea pana la 1 5Omp suprafata pana la 1 SOmp 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 50 lei/ mp 50 lei/ mp 

arheologică, în funcţie de 
complexitatea şi locaţia 

lucrării  
6 Taxa pentru emiterea 80 lei - 

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

3. SERVICIUL VENITURI SI EXECUTARE SILITA 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 

CRT.  2018 2019 
1. Taxa pentru eliberare certificat fiscal 10 lei 10 lei 
2. Taxa de urgenta pentru eliberare certificat 15 lei 1 5 lei 

fiscal in aceeasi zi cu depunerea cererii  

4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2018 NIVEL VALABIL 2019 

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 - 

regim de taxi  
Taxă  viză  anuală  transport în - 350 lei/auto 
regim 	de 	taxi 	si 	a 	copiei 
coriforme pentru transportul in 
regim de inchiriere  

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

4 Taxă  parcare reziden ţă  135  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 2 lei/ora 



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

7 Taxa abonament zilnic parcare 14 lei/zi 14 lei/zi 
publica  

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

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

10 Taxă  pentru viză  autorizaţie de 
transport, pentru o perioad ă  de 500 lei 500 lei 

5_ani  
11 Taxă  pentru eliberarea unei noi 100 lei 100 lei 

autorizatii de tip in regim de 
taxi ocazionate de pierderea, 
deteriorarea sau ditrugerea 

autorizatiei precum si in cazul 
inlocuirii_autovehicolului  

12 Taxă  pentru ocuparea 
domeniului public si/ sau 

privat de constructii autorizate, 
pentru care detinătorul nu are 
stabilită  modalitatea de a folosi 

terenul - în funcţie de zonă  
astfel: 

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

Zona D 2 lei/mp/an 2 lei/mp/an 
13 Taxa pentru restituirea 

autorizatiei de transport, 
respectiv a autorizatiei de taxi, 

ocazitionate de suspendarea 
acestora: 

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

14 Taxă  aviz privind accesul pe 
arterele de circulaţie interzis a 

autovehiculelor după  cum 
urmează : 

Auto până  la 3 ,5 tone 1 5 lei /zi sau abonament 1 5 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei lunar 200 lei 

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



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

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

1 5 Taxă  de blocare-deblocare 100 Iei/auto 100 lei/auto 
vehicole 

16 Taxa aviz privind accesul 
autovehiculelor pe strazile cu 

restrictii de tonaj 
a.autovehicule cu masa totala 50 lei/zi sau abonament 50 lei/zi sau abonament 

pana la 10 t 500 lei/ luna 500 lei/ Iuna 
b.autovehicule cu masa totala 100 lei/zi sau abonament 100 lei/zi sau abonament 

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

peste 20 t 1500 lei/ luna 1500 lei/ luna 
17 Taxă  autorizaţie dispecerat taxi 500 lei 500 lei 

18 Taxă  viză  anuală  autorizaţie 200 lei 200 lei 
dispecerat_taxi  

19 Taxa eliberare duplicat 20 lei 20 lei 
certificat inregistrare in cazul 
pierderii, furtului, distrugerii, 

deteriorarii  
20 Taxa abonament lunar parcare - 400 lei 

publica  
21 Taxa abonament anual parcare - 4500 lei 

publica  
22 Taxa utilizare infrastructura de - 5 lei/ml/an 

retele  
5. BIROU DRUMURI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2018 2019 

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

- 6. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENŢĂ  A PERSOANEI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2018 2019 

1 Taxă  serviciu de transcriere (recuperare 2 lei 2 Iei 
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 are domiciliul in Municipiul Tecuci  

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

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

______ Primarul_Municipiului_Tecuci  



4 Taxă  pentru oficierea c ăsătoriei, pentru 250 lei - 

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

in_alta_locatie_decat_sediul_starii_civile  
Taxă  pentru oficierea c ăsătorie in afara - 500 lei 
sediului Primarier sau a Serviciului de 
stare civila, indiferent de domiciliile 

viitorilor_soti  
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 preschimbare a acestora cu noile tipuri; 

6 Taxă  eliberare extrase multilingve de 8 lei 8 lei 
naştere,_căsătorie,_deces  

7 Taxa eliberare dovada de stare civila 8 lei 8 lei 

8 Taxă  carte de identitate 7 Iei 7 lei 

9 Taxa carte de identitate provizorie 1 Ieu 1 leu 

10 Taxă  informaţii persoane 1 leu 1 Ieu 

7. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
 2018 

NIVEL VALABIL 
2019 

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

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



U.A.T. TECUCI 
Anexa nr.1 

LA H.C.L. TECUCI NR. 	DIN 	 

TABLOUL 
Cuprinzand valorile impozabile ,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate acestora, 

precum si amenzile pentru anul 2019 stabilite in sume fixe 
I.Codul Fiscal —TITLUL IX-Impozite si taxe locale 

NR. 
CRT. DENUMIRE IMPOZIT, TAXA U/M 

NIVEL APROBAT 
2018, CONFORM 

273/27.12.2017 

PENTRU ANUL 
HCL TECUCI 

NIVEL APLICABIL PENTRU 
ANUL 2019, CONFORM LG. 

227/2 15 

Cladire cu 
instalatie 

electrica, de apa, 
de canalizare si 

de incalzire 
(conditii 

cumulative) 

Cladire fara 
instalatie 

electrica, de apa, 
de canalizare si 

de incalzire 

4 

Cladire cu 
instalatie 

electrica, de apa, 
de canalizare si 

de incalzire 
(conditii 

cumulative) 
5 

C1adire fara 
insta1atie 

electrica, de 
apa, de 

canalizare sau 
de incalzire 

6 
o  1 2 3 
I. IMPOZIT/TAXA 	PE  

CLADIRI DATORAT DE  
PERSOANE FIZICE  
(VALORI IMPOZABILE PE 
METRU PATRAT DE 
SUPRAFATA CONSTRUITA 
DESFASURATA-ART.457 
ALIN.2 DIN LEGEA 227/2015) 
A) CLADIRE CU CADRE DIN 
BETON ARMAT SAU CU 
PERETI EXTERIORI DIN 
CARAMIDA ARSA SAU DIN 
ORICE ALTE MATERIALE 
REZULTATE IN URMA UNUI 
TRATAMENT TERMIC SI/SAU 
CHIMIC 

LEI 
M.P 1000 600 1000 600 

_ 
COEFICIENT 

DE 
MAJORARE 

,, 

NIVEL CARE SE PERCEPE DE LA 
01 .0 1 .2019,CONF.APROB.C.L.TECUCI 

C1adire cu insta1atie 
e1ectrica, de apa, de 

canalizare si de 
incalzire (conditii 

cumu1ative) 
Co1.5 x 7 

Cladire fara 
instalatie 

electrica, de 
apa, de 

canalizar'esi 
de inca1zire 

Co1.6 x 7 
7 8 9 

1,3 1013 608 

1 



B) CLADIRE CU PERETII 
EXTERIORI DIN LEMN, DIN 
PIATRA NATURALA, DIN 
CARAMIDA NEARSA, DIN 
VALATUCI SAU DIN ORICE 
ALTE MATERIALE NESUPUSE 
UNUI TRATAMENT TERMIC 
	 SI/SAU CHIMIC 

LEI 
M.P 300 200 300 200 03  1,3 304 2 

C) CLADIRE-ANEXA CU 
CADRE DIN BETON ARMAT 
SAU CU PERETI EXTERIORI 
DIN CARAMIDA ARSA SAU 
DIN ORICE ALTE MATERIALE 
REZULTATE IN URMA UNUI 
TRATAMENT TERMIC SI/SAU 
CHIMIC  

LEI 
M.P 200 175 200 175 1,3 203 177 

D) CLADIRE-ANEXA CU 
PERETII EXTERIORI DIN 
LEMN, DIN PIATRA 
NATURALA, DIN CARAMIDA 
NEARSA, DIN VALATUCI SAU 
DIN ORICE ALTE MATERIALE 
NESUPUSE UNUI 
TRATAMENT TERMIC SI/SAU 
CHIMIC 

LEI 
M.P 

125 75 125 75 1,3 127 76 

E) IN CAZUL 
CONTRIBUABILULUI CARE 
DETINE LA ACEEASI ADRESA 
INCAPERI AMPLASATE LA 
SUBSOL, DEMISOL SI/SAU LA 
MANSARDA, UTILIZATE CA 
LOCUINTA, IN ORICARE 
DINTRE TIPURILE DE 
CLADIRI PREVAZUTE LA 
LITERA A-D 

LEI 
M.P 

75% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA 
CLADIRII 

75% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA 
CLADIRII 

75% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA 
CLADIRII 

75% DIN 
SUMA CARE 

S-AR 
APLICA 

CLADIRII 

1,3 

75% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA CLADIRII 

75% DIN 
SUMA CARE 

S-AR 
APLICA 

CLADIRII 



F) IN CAZUL 
CONTRIBUABILULUI CARE 
DETINE LA ACEEASI ADRESA 
INCAPERI AMPLASATE LA LEI 50% DIN SUMA 50% DIN SUMA 50% DIN SUMA 50% DIN 50% DIN SUMA 50% DIN 
SUBSOL, LA DEMISOL SI/SAU M.P CARE S-AR CARE S-AR CARE S-AR SUMA CARE CARE S-AR SUMA CARE 
LA MANSARDA, UTILIZATE APLICA APLICA APLICA S-AR 1,3 APLICA CLADIRII S-AR 
IN ALTE SCOPURI DECAT CEL CLADIRII CLADIRII CLADIRII APLICA APLICA 
DE LOCUINTA, IN ORICARE CLADIRII CLADIRII 
DINTRE TIPURILE DE 
CLADIRI PREVAZUTE LA 
LITERA A-D 

NOTA :  
1. In cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un 

coeficient de transformare de 1,40. 
2. Pentru determinarea valorilor impozabile, conform rangului localitatii si zonelor din cadrul acesteia, la valorile impozabile se vor aplica urmatorii coeficienti de 

corectie : 

ZONA IN CADRUL 
LOCALITATII 

COEFICIENT DE 
CORECTIE 

A 2,40 
B 2,30 
C 2,20 
D 2,10 

Zonele A,B,C si D corespund zonarii stabilite pentru terenurile situate in intravilan, cat si pentru extravilan 
3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,coeficien ţii de corecţie mentionaţi la punctul 2 vor fi diminuaţi cu 0,10. 
4. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, astfel : 

a) Cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ; 
b) Cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
c) Cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 



NR. 
CRT. 

DENUMIRE IMPOZIT, TAXA U/M 

NIVEL APROBAT 
PENTRU ANUL 

2018, 
CONFORM 

HCL.273/2017 

NIVEL 
APLICABIL 
CONFORM 

LEGII 227/2015 

COEFICIENT 
DE 

MAJORARE 
* 

* NIVEL CARE SE 
PERCEPE DE LA 

01.01.2019 
Co1.4 x 5 

o  1 2 3 4 5 6 I EVIPOZITUL PE CLADIRI DATORAT DE PERSOANELE  
FIZICE (ART. 457 DIN LEGEA 227/2015) 
(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aflate in proprietatea 
persoanelor fizice impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
	 unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii 

% ASUPRA 
VALORII 

IMPOZABILE 
A CLADIRII 

0,09% 0,08%-0,2% X 0,09% 

 	alin.1) 

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse 
intre 0,2% - 1,3% inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii(art.458 

0,7% 0,2%-1,3% X 0,7% 

(3) Pentru cladirile nerezidentiale 	aflate 	in proprietatea persoanelor 
fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 
	 impozabile a cladirii(art.458 alin.3) 

0,4% 0,4% X 0,4% 

(4) In 	cazul 	in care 	valoarea cladirii 	nu poate 	fi calculata conf. 
prevederilor art.458 alin. (1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei 
	 de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 

2% 2% X 2% 

In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor 
	 fizice impozitul se calculeaza conform art. 459 

x x X x 

II. INIPOZITUL/TAXA 	PE CLADIRI 	DATORAT 	DE  
PERSOANE JURIDICE  (ART.460 DIN LEGEA 227/2015) 
(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii 
31 decembrie a anului anterior 

% ASUPRA 
VALORII 

IMPOZABILE 
A CLADIRII 

0,09% 0,08%-0,2% X 0,09% 

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unei cote cuprinse intre 0,2% - 1,3% inclusiv, asupra valorii impozabile a 
cladirii 31 decembrie a anului anterior 

0,7% 0,2%-1,3% X 0,7% 

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru activitati din 	domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% 
asupra valorii impozabile a cladirii 

0,4% 0,4% X 0,4% 

(4) In 	cazul 	cladirilor 	cu 	destinatie 	mixta 	aflate 	in 	proprietatea 
persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului 
calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.460 
alin.(1), 	cu 	impozitul 	calculat 	pentru 	suprafata 	folosita 	in 	scop 
nerezidential, conform art.460 alin(2) sau (3) 

x x x x 



(8) 	In 	cazul 	in care proprietarul 	cladirii nu 	a actualizat valoarea 
impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota 
	 impozitului/taxei pe cladiri este 5% 

- „ - 5% 5% x 5% 

III. TAXA PE CLADIRI, DATORATA DE PERSOANELE JURIDICE  
PENTRU CLADIRILE PROPRIETATE PUBLICA SAU PRIVATA  
A STATULUI ORI A CONSILIULUI LOCAL TECUCI, 
CONCESIONATE, INCHIRIATE, PRIMITE IN 
ADMINISTRARE SAU IN FOLOSINTA  

x x 
Se stabileste in 

conditii similare 
impozitului pe 

cladiri 

x 
* Se stabileste in 
conditii similare 

impozitului pe cladiri 

IV. IlVIPOZITUUTAXA 	pe terenurile situate in intravilan — 

terenuri cu constructii si terenul inre2istrat in re2istrul a2ricol 
ca fiind terenuri cu constructii  
(art. 465 alin. 2 din Legea 227/2015) 

- 	ZONA A LEI/HA 
6647 6042-15106 1,3 6733 

- 	 ZONA B LEI/HA 4637 4215-10538 1,3 4697 
- 	 ZONA C LEI/HA 2935 2668-6670 1,3 2973 
- 	 ZONA D LEI/HA 1551 1410-3526 1,3 1572 

V. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN CARE SUNT INREGISTRATE IN REGISTRUL AGRICOL LA  
ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII, (ART.465 ALIN.3 DIN LEGEA 227/2015 

— NIVEL  
PENTRU LOCALITATI URBANE DE RANGUL II)  

- LEI/HA - 
NR. 
CRT. 

ZONA 

CATEGORIA 
	DE FOLOSINTA 

NIVEL APROBAT PENTRU ANUL 2018, 
CONFORM HCL.273127.12.2017 

NIVEL APLICABIL IN ANUL 2018 
CONFORM LEGII 22712015 

* NIVEL CARE SE PERCEPE DE LA 
01.01.2019 CONFORM APROBARII C.L. 

TECUCI 
ZONA 

A 
ZONA 

B 
ZONA 

C 
ZONA 

D 
ZONA 

A 
ZONA 

B 
ZONA 

C 
ZONA 

D 
ZONA 

A 
ZONA 

B 
ZONA 

C 
ZONA 

D 
1 TEREN ARABIL 112 84 76 60 112 84 76 60 113 85 77 61 
2 PASUNE 84 76 60 52 84 76 60 52 85 77 61 53 
3 FANEATA 84 76 60 52 84 76 60 52 85 77 61 53 
4 VIE 184 140 112 76 184 140 112 76 186 142 113 77 
5 LIVADA 212 184 140 112 212 184 140 112 215 186 142 113 
6 PADURE SAU ALT TEREN CU 
	VEGETATIE FORESTIERA 

112 84 76 60 112 84 76 60 113 85 77 61 

7 TEREN CU APE 60 52 32 X 60 52 32 X 61 53 32 X 
8 DRUMURI SI CAI FERATE X X X X X X X X X X X X 
9 NEPRODUCTIV X X X X X X X X X X X X 



VI. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN ( ART.465 ALIN.7 COROBORAT CU ART. 465 ALIN 7 DIN LEGEA  
227/2015)  

- LEI/HA - 

NR. 
CRT. 

ZONA 

CATEGORIA 
DE FOLOSINTA 

NIVEL APROBAT PENTRU ANUL 2018, 
CONFORM HCL.273/27.12.2017 

NIVEL APLICABIL IN ANUL 2018 
CONFORM LEGII 227/2015 

NIVEL CARE SE PERCEPE DE LA 
01.01.2018 CONFORM APROBARII C.L. 

TECUCI 
ZONA 

A 
Coef 2,40 

ZONA 
B 

Coef 2,30 

ZONA 
C 

Coef2,20 

ZONA 
D 

Coef.2,10 

ZONA 
A 

Coef.2,40 

ZONA 
B 

Coef.2,3 0 

ZONA 
C 

Coef2,20 

ZONA 
D 

Coef.2, 1 0 

ZONA 
A 

Coef 2,40 

ZONA 
B 

Coef.2,3 0 

ZONA 
C 

Coef.2,20 

ZONA 
D 

Coef.2, 1 0 
1 TEREN CU CONSTRUCTII 74,40 64,40 57,20 46,20 74,40 64,40 57,20 46,20 75,37 65,24 57,94 46,80 
2 ARABIL 120,00 110,40 99,00 88,20 120,00 110,40 99,00 88,20 121,56 111,84 100,29 89,35 
3 PASUNE 67,20 59,80 48,40 42,00 67,20 59,80 48,40 42,00 68,07 60,58 49,03 42,55 
4 FANEATA 67,20 59,80 48,40 42,00 67,20 59,80 48,40 42,00 68,07 60,58 49,03 42,55 
5 VIE PE ROD, ALTA DECAT CEA 

PREVAZUTA LA NR.CRT.5.1 
132,00 121,90 110,00 100,80 132,00 121,90 110,00 100,80 133,71 123,48 111,43 102,11 

5.1 VIE PANA LA INTRAREA PE ROD X X X X X X X X X X X X 
6 LIVADA PE ROD, ALTA DECAT CEA 

PREVAZUTA LA NR.CRT.6.1 
134,40 121,90 110,00 100,80 134,40 121,90 110,00 100,80 136,15 123,48 111,43 102,11 

6.1 LIVADA PANA LA INTRAREA PE 
ROD 

X X X X X X X X X X X X 

7 PADURE SAU ALT TEREN CU 
VEGETATIE FORESTIERA, CU 
EXCEPTIA CELEI PREVAZUTE LA 
NR.CRT.7.1 

38,40 32,20 26,40 16,80 38,40 32,20 26,40 16,80 38,90 32,62 26,74 17,02 

7.1 PADURE IN VARSTA DE PANA LA 
20 ANI SI PADURE CU ROL DE 
PROTECTIE 

X X X X X X X X X X X X 

8 TEREN CU APA, ALTUL DECAT CEL 
CU AMENAJARI PISCICOLE 

14,40 11,50 4,40 2,10 14,40 11,50 4,40 2,10 14,59 11,65 4,46 2,13 

8.1 TEREN CU AMENAJARI PISCICOLE 81,60 71,30 61,60 54,60 81,60 71,30 61,60 54,60 82,66 72,23 62,40 55,31 
9 DRUMURI SI CAI FERATE X X X X X X X X X X X X 
10 NEPRODUCTIV X X X X X X X X X X X 

* Se majoreaza impozitul pe cl ădiri şi impozitul pe teren conform punctajului obtinut in urma evaluarii comisiei, cu incadrarea in categoria de 
impozitare majorata pentru cl ădirile şi terenurile neingrijite, situate în intravilan, conform Regulamentului prevazut in anexa 5 la HCL.Tecuci. 

Criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor sunt prevazute in anexa 5 la HCL si vor fi aprobate prin hotarare de consiliu local. 

6 



VII. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  
	 A.1) MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA (ART.470 ALIN.2 DIN LEGEA 227/2015) 

NR. 
CRT. 

MIJLOC DE TRANSPORT 
U/M 

ANUL 2018  ANUL 2019 
NIVEL 

APROBAT 
CONFORM HCL 

273/2017 

NIVEL APLICABIL 
CONFORM LEGII 

227/2015 

COEFICIENT DE 
MAJORARE 

* 

NIVEL CARE SE 
PERCEPE DE LA 

01.01.2019 
CONFORM 

APROBARII C.L. 
TECUCI o 	  1 2 3 4 5 6 

I. VEHICULE INMATRICULATE 

i MOTOCICLETE,TRICICLURI, 
CVADRICICLURI SI AUTOTURISME CU 
CAPACITATEA CILINDRICA DE PANA LA 
1600 CM3  INCLUSIV. 

LEI/200 CMC 
SAU 

FRACTIUNE 
DIN ACESTA 

8 8 1,3 8 

2 MOTOCICLETE, TRICICLURI SI 
CVADRICICLURI CU CAPACITATEA 
CILINDRICA DE PESTE 1600 CM 3  

9 9 1,3 9 

3 AUTOTURISME CU CAPACITATEA 
CILINDRICA INTRE 1601 CMC SI 2000 CMC 
INCLUSIV. 

- ,, - 
18 18 1,3 18 

4 AUTOTURISME CU CAPACITATEA 
CILINDRICA INTRE 2001 CMC SI 2600 CMC 
INCLUSIV. 

72 72 1,3 73 

5 AUTOTURISME CU CAPACITATEA 
	CILINDRICA INTRE 2601 CMC SI 3000 CMC. 

144 144 1,3 146 

6 AUTOTURISME CU CAPACITATEA 
CILINDRICA DE PESTE 3001 CMC. 

290 290 1,3 294 

7 AUTOBUZE, AUTOCARE. MICROBUZE 24 24 1,3 24 

8 ALTE VEHICULE CU TRACTIUNE 
MECANICA CU MASA TOTALA MAXIMA 
AUTORIZATA DE PANA LA 12 TONE, 
	INCLUSIV. 

- " - 30 30 1,3 30 

9 TRACTOARE INMATRICULATE _ ,, - 18 18 1,3 18 



MIJLOC DE TRANSPORT U/M ANUL 2018 

ANUL 2019 

NIVEL APLICABIL 
CONFORM LEGII 

227/2015 

COEFICIENT DE 
MAJORARE 

% 

NIVEL CARE SE 
PERCEPE DE LA 

01.01.2019 
CONFORM 
APROBARII 
C.L.TECUCI o  i 2 3 4 5 6 

II. VEHICULE INREGISTRATE 

1. VEHICULE CU CAPACITATE 
CILINDRICA din care : 

Lei/200cmc lei /200cmc X 

1.1 VEHICULE INREGISTRATE CU 
CAPACITATE CILINDRICA 

<4800 CMC. 

- ,,- 4 2-4 1,3 4 

1.2 VEHICULE INREGISTRATE CU 
CAPACITATE CILINDRICA 

>4800 CMC. 

- ,,- 6 4-6 1,3 6 

2. VEHICULE 	FARA 	CAPACITATE 
	CILINDRICA EVIDENTIATA 

50-150 
lei/an/vehicul 

150 50-150 lei/an/vehicul 1,3 152 

Cota prevăzută  la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport hibride, impozitul se reduce cu 75%) 
Conform art.470 alin.(4) din Legea nr.227/2015, in cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele 
respective . 



A.2) AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE  
(art.470 alin.5 din Legea 227/2015) 

NUMAR DE AXE SI GREUTATEA BRUTA 
INCARCATA MAXIMA ADMISA 

Impozitul,in lei, aprobat pentru anul 2018 
HCL.Tecuci nr.273/2017 

-lei/ron- 

Nivelul care se percepe de la 01.01.2019, 
conforrn OUG 79/08.11.2017 si aprobat de CL 

Tecuci -lei/ron- 
Axe motor cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte 	sisteme de 	suspensie 
pentru axele motoare 

Axe motor cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

o f 2 3 4 5 

1.  DOUA AXE :  

a)Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 142 0 142 
b)Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 142 395 142 395 
c)Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 395 555 395 555 
d)Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 555 1257 555 1257 
e)Masa de cel putin 18 tone 555 1257 555 1257 

2. TREI AXE :  

a)Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 142 248 142 248 
b)Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 248 509 248 509 
c)Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 509 661 509 661 
d)Masa de cel putin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone 661 1019 661 1019 
e)Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1019 1583 1019 1583 
f)Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1019 1583 1019 1583 

g)Masa de cel putin 26 tone 1019 1583 1019 1583 

3. PATRU AXE :  

a)Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 661 670 661 670 
b)Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 670 1046 670 1046 
c)Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1046 1661 1046 1661 
d)Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1661 2464 1661 2464 
e)Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1661 2464 1661 2464 
f)Masa de cel putin 32 tone 1661 2464 1661 2464 



A.3) COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFA CU MASA 
TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE  
(art.470 alin.6 din Legea 227/2015) 

NUMAR DE AXE SI GREUTATEA BRUTA 
INCARCATA MAXIMA ADMISA 

Impozitul,in lei, aprobat pentru anul 2018 
conforrn HCL.Tecuci nr.273/2017 

-lei/ron- 

Nivelul care se percepe de la 01.01.2019, 
conforrn OUG 79/08.11.2017 si aprobat de CL 

Tecuci -lei/ron- 

Axe motor cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Axe motor cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

o 1 2 3 4 5 

1. 2 + 1 AXE :  
a)Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0 
b)Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0 
c)Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 64 0 64 
d)Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 64 147 64 147 
e)Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 147 344 147 344 
f)Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 344 445 344 445 
g)Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 445 803 445 803 
h)Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 803 1408 803 1408 
i)Masa de cel putin 28 tone 803 1408 803 1408 

2. 2 + 2 AXE :  
a)Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 138 321 138 321 
b)Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 321 528 321 528 
c)Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 528 775 528 775 
d)Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 775 936 775 936 
e)Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 936 1537 936 1537 
f)Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1537 2133 1537 2133 
g)Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2133 3239 2133 3239 
h)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2133 3239 2133 3239 
i)Masa de cel putin 38 tone 2133 3239 2133 3239 

3. 2 + 3 AXE :  
a)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1698 2363 1698 2363 
b)Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2363 3211 2363 3211 
c)Masa de cel putin 40 tone 2363 3211 2363 3211 

4. 3 + 2 AXE :  
a)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1500 2083 1500 2083 
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b)Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2083 2881 2083 2881 
c)Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2881 4262 2881 4262 
d)Masa de cel putin 44 tone 2881 4262 2881 4262 

5. 3 + 3 AXE ..  
a)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 853 1032 853 1032 
b)Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1032 1542 1032 1542 
c)Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1542 2454 1542 2454 
d)Masa de cel putin 44 tone 1542 2454 1542 2454 

B) REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE CARE NU FAC PARTE DINTR-0 COMBINATIE DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE  
ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE), MENTIONATA LA LITERA A3  
(art.470 a1in.7 din Legea 227/2015)  

NR. 
CRT. 

MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA U/M 
NIVEL APROBAT 

PENTRU ANUL 
2018 CONFORM 

HCL 
273/27.12.2017 

NIVEL APLICABIL 
IN ANUL 2018 

CONFORM LEGII 
227/2015 

COEFICIENT 
DE MAJORARE 

1,3 

NIVEL CARE SE 
PERCEPE DE LA 

01.01.2019 
CONFORM 

APROBARII 
C.L.TECUCI 

Co1.4 x 5 o  1  2 3 4 5 6 
a)PANA LA 1 TONA INCLUSIV  Lei 9 9 1,3 9 
b)PESTE 1 TONA, DAR NU MAI MULT DE 3 
TONE  

Lei 34 34 1,3 34 

c)PESTE 3 TONE, DAR NU MAI MULT DE 5 
TONE  

Lei 52 52 1,3 53 

d)PESTE 5 TONE Lei 64 64 1,3 65 

C) MIJLOACE  DE TRANSPORT PE APA ( art.470 a1in.8 din legea 227/2015) 
o  1 2 3 4 5 6 

1.Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si 
uz personal 

Lei 

Lei 

21 

56 

21 

56 

1,3 

1,3 

21 

57 2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 
3. Barci cu motor Lei 210 210 1,3 213 
4. Nave de sport si agreement (criteriile de stabilire 
a cuantumului impozitului sunt prevazute in 
Normele metodologice de aplicare a codului fiscal) 

Lei 1119 0 - 1119 
1,3 

1133 

213 5. Scutere de apa Lei 210 210 1,3 
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6. Remorchere si impingatoare : 

a) pana la 500 CP inclusiv Lei 559 559 1,3 566 
b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv Lei 909 909 1,3 921 
c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv Lei 1398 1398 1,3 1416 
d) peste 4.000 CP  Lei 2237 2237 1,3 2266 
7. Vapoare — pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune 
din acesta  

Lei 182 182 1,3 184 

8. Ceamuri, slepuri si baraje fluviale : 

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 de tone 
inclusiv  

Lei 
182 182 1,3 184 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 de tone 
si pana la 3.000 de tone inclusiv  

Lei 280 280 1,3 284 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone Lei 490 490 1,3 496 VIII.  
o  

TAXA PENTRU SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE (art.477 alin.5 din Legea 227/2015) 
i 2 3 4 5 6 

% DIN 
VALOAREA 
CONTRAC- 

TULUI 
EXCLUSIV 

TVA 

3 1 - 3 X 3 

IX. 
o  

TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE (art.478 alin.1 lit. a, b din Legea 227/2015) 
i 2 3 4 5 6 a) IN CAZUL UNUI AFISAJ SITUAT IN LOCUL IN 

CARE PERSOANA DERULEAZA 0 ACTIVITATE 
ECONOMICA(INCLUSIV 	FIRMA 	AGENTULUI 
ECONOMIC) 

LEI/MP 
SAU 

FRACTIUNE 
DE MP. 32 0 - 32 X 32 

b) IN CAZUL ORICARUI ALT PANOU, AFISAJ SAU 
STRUCTURA DE AFISAJ PENTRU RECLAMA SI 
PUBLICITATE 

23 0 - 23 X 23 

X. 
o  

IlVIPOZITUL PE SPECTACOLE(art.480  din Legea 227/2015) 
i 2 3 4 5 6 a) PENTRU SPECTACOLE DE TEATRU, BALET, 

OPERA, OPERETA, CONCERT FILARMONIC SAU 
ALTA MANIFESTARE MUZICALA, PREZENTAREA 
UNUI FILM LA CINEMATOGRAF, UN SPECTACOL 
DE CIRC SAU ORICE COMPETITIE SPORTIVA 
INTERNA SAU INTERNATIONALA 

% Aplicat 
asupra 

incasarilor din 
vanzarea 

abonamente- 
lor si a 

biletelor de 
intrare 

2 2 X 2 
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b) PENTRU ALTE MANIFESTARI ARTISTICE 
DECAT CELE ENUMERATE LA LITERA „a" 

(EX.:FESTIVALURI, CONCURSURI, CENACLURI, 
SERATE, RECITALURI, SAU ALTE MANIFESTARI 

ARTISTICE ORI DISTRACTIVE CARE AU 
CARACTER OCAZIONAL). 

..4,_ 
5 5 X 5 

c) PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOTECA 
(IN LOCALITATI URBANE DE RANGUL II) 

LEI/MP  
ZI 8 0 - 8 X 8 

d) PENTRU ACTIVITATEA DE DISCOTECA 
( IN LOCALITATI URBANE DE RANGUL II) 

LEI/MP  
ZI 12 0 - 12 X 12 

XI. BONIFICATIA SE ACORDA PENTRU PLATA CU ANTICIPATIE , PANA LA 31 MARTIE INCLUSIV A ANULUI RESPECTIV, A 
IMPOZITULUI PE CLADIRI , TEREN SI MIJLOACE AUTO, DATORATE PENTRU INTREGUL AN DE CATRE CONTRIBUABILI 
PERSOANE FIZICE SI/SAU JURIDICE, (art.462 alin. (2), art. 467 alin. (2) ş i art. 472a1in. (2) DIN LEGEA 227/2015). 

% 10 0 — 10 X 10 
XII. AMENZI CARE SE APLICA DE BIROURILE UIES-PF/PJ (art.493 din LeQea 227/2015) ** 

a) Amenda pentru depunerea peste termen a 
declaratiilor de impunere prevazute la art.461 
alin. 2,6,7, alin 10 lit c, alin 12 si 13, art. 466 
alin. 2, 5, alin. 7 lit c, alin 9 si 10, art 471 alin 2, 
4, 5 si alin. 6 lit. b si c, art. 474 alin. 7, lit. c, alin. 
11, art. 478 alin. 5 si art. 483 alin. 2. 

Lei 70-279 70-279 X 70-279 

b)Amenda pentru nedepunerea declaratiilor de 
impunere prevazute de art.461 alin.2, 6, 7, alin 
10 lit. c, alin 12 si 13, art 466 alin. 2, 5 si alin 7 
lit c, alin 9 si 10, art 471 alin 2, 4, 5 si alin 6 lit b 
si c, art. 474 alin 7 lit c, alin 11, art. 478 alin 5 si 
art. 483 alin 2. 

Lei 279-696 279-696 X 279-696 

c)Amenda pentru incalcarea normelor tehnice 
privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, 
evidenta si gestionarea dupa caz a 
abonamentelor si a biletelor de intrare la 
spectacole. 

Lei 325-1578 325-1578 X 325-1578 
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d)Necomunicarea informatiilor si a 
documentelor de natura celor prevazute la art. 	Lei 
494 alin. 12 in termen de cel mult 15 zile 
lucratoare de la data primirii solicitarii  

X 500-2500 X 500-2500 

e)Amenzile pentru persoane juridice 
- limitele minime si maxime aplicate conform 	Lei 
art. 493 alin 3 si 4 se majoreaza cu 300% 

X X 300% Conform HCL 

XHI. PROCEDURA DE ACORDARE A 
FACILITATILOR FISCALE LA PLATA 	CONFORM REGULAMENTULUI APROBAT DE C.L.TECUCI PRIN HCL 
IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE,  
PENTRU PERSOANE FIZICE, IN ANUL 
2019 

XIV. ANULARE CREANTE FISCALE 	 Creantele fiscale restante , aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se 
RESTANTE(art.266 din Lezea nr. 207 /2015) 	auleaza. Plafonul 
*** se aplica tuturor creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori. 

" - Conform Drevederilor art 489 (lin I ,PCTPA 777/')n1 	,,,, ,,,,,,,,.,-1. ; --;„+„..;,- „1,..„.:„„_:._,__, ,.__.___., , 	, 	. 	. 	— Lvi ivulG, 111V Ul IlI1poLI1ior i LaXelor locale poate ti majorat anual cu pana la 50% de Consiliul local. 
- Limitele amenzilor care se pot aplica de Birourile UIES-PF si PJ. se  actualizeaza prin Hotarare a Guvernului. 

- Contraventiilor prev ăzute li se aplică  dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobat ă  cu modificări ş i completări prin Legea nr. 180/2002, cu modific ările ş i completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achit ării, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data 
incheierii procesului - verbal ori, dup ă  caz, de la data comunic ării acestuia, a jum ătate din minimul amenzii 

***- Se aplica incepand cu 31.12.2018. 
In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019, se stabilesc urmatoarele reguli: 

a) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 si 469 
se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2019 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2018 si care sunt depuse la 
compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2019 inclusiv; 

b) pentru anul fiscal 2019 impozitele i taxele locale prev ăzute in sume fixe se majoreaz ă  cu 1,3% fată  de cele prevăzute in anul fiscal anterior întruc ăt indicele ratei de inflatie este pozitiv, respectiv se situează  la nivelul de 101,34%. In cazul majorarii impozitelor si taxelor rotunjirea se aplica dupa aplicarea indicelui de inflatie 
operatiunea de rotunjire a sumelor datorate bugetelor locale calculandu-se la nivel de leu, facandu-se f ără  subdiviziuni, prin reducere c ănd fractiunile in bani sunt mai mici de 50 de bani ş i prin majorare c ănd fractiunile in bani sunt de 50 de bani sau mai mari. 

c) prin exceptie de la prevederile art.495 lit. f, nivelul impozitelor si taxelor locale se aproba prin dispozitie a primarului, pana la expirarea termenului prevazut la lit. 
f, in cazul in care consiliul local este dizolvat sau prin decizie emisa de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale sau de catre persoana desemnata in 
conditiile art 55 alin (8') din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul administratiei 
judetene a finantelor publice pana la expirarea termenului prevazut la litera f), in cazul in care consiliul local este dizolvat si primarul nu isi poate exercita 
atributiile ca urmare a incetarii sau suspendarii mandatului in conditiile legii, ori in situatia in care fata de acesta au fost dispuse potrivit legii penale masuri 
preventive, altele decat cele care determina suspendarea mandatuluisi care fac imposibila exercitatea de catre acesta a atributiilor prevazute de lege. Dispozitia 
primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunostinta publica. (litera introdusa prin art. V din O.G. nr. 41/2015, in vigoare de la 
30.09.2015) 
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XV.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 
Denumire taxă  Nivel aplicatin anul 2018 Nivel aplicat conform Legii 

227/2015 
Nivel aplicat 1n anul 2019 

DIRECTIA ARHITECT SEF 
Art. 474 
alin.(1) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediu 
urban 

Taxa In lei Taxa "in lei 

Suprafaţa pentru care se ob ţine certificatul de urbanism 
a) până  la 150mp, inclusiv 6 lei 5-6 lei 6 lei 
b)1ntre 151- 	250 mp, inclusiv 7 lei 6-7 lei 7 lei 
c) intre 251- 	500 mp, inclusiv 9 lei 7-9 lei 9 lei 
d) Intre 501- 	750 mp, inclusiv 12 lei 9-12 lei 12 lei 
e) Intre 751- 1000 mp, inclusiv 14 lei 12-14 lei 14 lei 
f) peste 1000 lei 14+0.01 lei/mp 14+0.01 lei/mp 14+0.01 lei/mp 

Art.474, 
alin.(5) 

Taxa pentru eliberarea unei autoriza ţii de construire pentru 
o clădire care urmează  a fi folosită  ca locuinţă  sau anexă  la 
locuinţă  

0,5 % din valoarea autorizat ă  a 
lucrărilor de construc ţ ii 

0,5 % din valoarea autorizat ă  a 
lucrărilor de construcţii 

0,5 % din valoarea autorizat ă  a 
lucrărilor de construc ţ ii 

Art.474, 
alin.(10) 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de foraje sau excav ări 
necesare lucrărilor de cercetare ş i prospectare a terenurilor 
in etapa efectu ării studiilor geotehnice ş i a studiilor privind 
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte 
excavări se datoreaz ă  de către titularii drepturilor de 
prospec ţiune ş i explorare şi se calculează  prin Inmulţirea 
numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afecta ţi 
la suprafaţa solului de foraje ş i excavări 

8 lei/mp afectat 0-15 lei/m.p. afectat 8 lei/mp afectat 

Art.474, 
alin.(12) 

Taxa 	pentru 	eliberarea 	autorizaţiei 	necesare 	pentru 
lucrările de organizare de şantier 1n vederea realiz ării unei 
construcţii, care nu sunt incluse 1n altă  autorizaţie de 
construire 

3% 	din 	valoarea 	autorizată 	a 
lucrărilor de organizare de şantier 

3% 	din 	valoarea 	autorizat ă 	a 
lucrărilor de organizare de şantier 

3% din valoarea autorizat ă  a 
lucrărilor de organizare de 
şantier 

Art.474, 
alin.(13) 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de amenajare de tabere 
de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri 

Este 	egală 	cu 	2% 	din 	valoarea 
autorizată  a lucrărilor de construc ţie 

Este egală  cu 2% din valoarea 
autorizată  a lucrărilor de 
construcţie 

Este egală  cu 2% din valoarea 
autorizată  a lucrărilor de 
construcţ ie 

Art.474, 
alin.(14) 

Taxa 	pentru 	autorizarea 	amplasării 	de 	chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spa ţii de expunere, corpuri ş i 
panouri de afişaj, firme ş i reclame situate pe c ăile ş i 1n 
spaţiile publice 

8 lei pentru fiecare metru p ătrat de 
suprafaţă  ocupată  de construc ţie 

0-8 lei pentru flecare metru p ătrat 
de suprafaţă  ocupată  de 
construcţie 

8 lei pentru flecare metru p ătrat 
de suprafaţă  ocupată  de 
construcţ ie 

Art.474, 
alin.(6) 

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de construire pentru 
orice altă  construcţie 

1% 	din 	valoarea 	autorizată 	a 
lucrărilor 	de 	construcţie, 	inclusiv 
instalaţiile aferente 

1% 	din 	valoarea 	autorizată 	a 
lucrărilor de construc ţie, inclusiv 
instalaţiile aferente 

1% din valoarea autorizat ă  a 
lucrărilor de construc ţ ie, 
inclusiv instalaţ iile aferente 

Art.474, 
alin.(9) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală  sau 
parţială, a unei construc ţii 

0,1% din valoarea impozabil ă  a 
construcţ iei, stabilită  pentru 
determinarea impozitului pe cl ădire. 
in cazul desfiinţării parţiale a unei 

0,1% din valoarea impozabil ă  a 
construc ţiei, 	stabilită 	pentru 
determinarea 	impozitului 	pe 
clădire. 	in 	cazul 	desfiinţării 

0,1% din valoarea impozabil ă  a 
construcţ iei, 	stabilită 	pentru 
determinarea 	impozitului 	pe 
clădire. 	in 	cazul 	desfiinţării 
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construcţ ii, taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei se modific ă  astfel Incât s ă  
refiecte porţiunea din construc ţie care 
urmează  a ti demolată  

parţiale a unei construc ţii, taxa 
pentru eliberarea autoriza ţiei se 
modifică  astfel Incât s ă  reflecte 
porţiunea din construc ţie care 
urmeaz ă  a fi demolat ă  

partiale a unei construc ţii, taxa 
pentru eliberarea autoriza ţiei se 
modifică  astfel incât s ă  reflecte 
porţiunea din construcţie care 
urmează  a fi demolat ă  

Art.474, 
alin.(8) 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a 
unei autoriza ţii de construire 

30% 	din 	cuantumul 	taxei 	pentru 
eliberarea 	certificatului 	sau 	a 
autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 
Art.474, 
alin.(15) 

Taxa pentru eliberarea unei autoriza ţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la re ţele publice de ap ă, 
canalizare, gaze, termice, energie electric ă , telefonie ş i 
televiziune prin cablu 

13 lei pentru fiecare racord 0-13 lei pentru fiecare racord 13 lei pentru fiecare racord 

Art.474, 
alin.(4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c ătre 
comisia de urbanism ş i amenajarea teritoriului, de c ătre 
primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean 

15 lei 15 lei 15 lei 

Art.475, 
alin(.3) 

-Taxa pentru eliberare/vizare anual ă  a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activit ăţii de alimentaţie publică  
(conform clasificarii Cod Caen 561, 563 si 932) 

- 200 lei/an pentru suprafata pana la 
50mp inclusiv 
-500 lei/an pentru suprafata de la 51 
la 150 mp inclusiv 
-1000 lei/an pentru suprafata de la 
151 la 350 mp inclusiv 
-1500 lei/an pentru suprafata de la 
351 la 500 mp inclusiv 

- pana la 4000 lei pentru o 
suprafata de pana la 500 m.p. 
inclusiv 

- 200 lei/an pentru suprafata 
pana la 50mp inclusiv 
-500 lei/an pentru suprafata de 
la 51 la 150 mp inclusiv 
-1000 lei/an pentru suprafata de 
la 151 la 350 mp inclusiv 
-1500 lei/an pentru suprafata de 
la 351 la 500 mp inclusiv 

-4000 lei/an pentru suprafata mai 
mare de 500 mp 

-până  la 8000 lei pentru o 
suprafată  mai mare de 500 m.p. 

-4000 lei/an pentru suprafata 
mai mare de 500 mp 

Art.475, 
alin.(1) 

-Taxe 	pentru 	eliberarea 	autorizaţiilor 	sanitare 	de 
funcţionare 

20 lei 20 lei 20 lei 

SECTRETARIAT SI REGISTRUL AGRICOL 

Art.475, 
alin.(2) 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator 80 lei 0-80 lei 60 lei/an 

Art.475, 
alin.(2) 

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

10 lei 	 • 0-80 lei 30 lei/ carnet 

Art.486 
alin.(4) 

-Taxa divorţ  pe cale administrativ ă  500 lei 500 lei 500 lei 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Art.486, 
alin.(5) 

-Taxe 	pentru 	eliberarea 	de 	copii 	heliografice 	de 	pe 
planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
deţinute de consiliul local 

32 lei 0-32 lei 32 lei 

Art.474 
Alin.(16) 

-Taxă  pentru eliberare certificat de nomenclatur ă  stradal ă  
ş i adres ă  

9 lei 0-9 lei 9 lei 
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Anexa nr.2 
laHCLnr. 	/ 

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

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

ANEXA 2 
1. SECRETARIAT SI REGISTRUL AGRICOL 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2018 2019 

1. Taxă  eliberare copii dup ă  documente 2 lei/pag 6 lei/pag 
existente în arhivă  

Taxă  eliberare copii dup ă  documente 5 lei/pag 20 lei la care se 
existente în arhivă  conforme cu originalul  adauga 1 leu/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, 6 lei 6 lei 

cesiune,_asociere,_inchiriere  
5. Taxă  eliberare copii conform cu - 10 lei taxa fixa+6 

originalul 	dupa Registrul Agricol din lei/pag. 
anul_2019  

6 Taxa eliberare copii ,,conform cu 6 lei/pag 10 lei taxa fixa+8 
originalul 	dupa Registrul Agricol din lei/pag. 

perioada 201 5-2019  

2. DIRECTIA ARIIITEC SEF 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2018 NIVEL VALABIL 2019 
CRT.  

1 Taxă  set formulare 35 lei 35 lei 
2 Taxă  publicitate sonora 116  lei/ zi 116  lei/ zi 
3 Taxă  foc de artificii 116 lei/ 5 min 120 lei/ 5 min 
4 Taxă  pentru participare la 100 lei/ pentru constructii 100 lei/ pentru constructii 

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

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

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

arheologică, în funcţie de 
complexitatea şi locaţia 

lucrării  
6 Taxa pentru emiterea 80 lei - 

acordului de functionare 
pentru produsele si serviciile 

______ de piata in Municipiul Tecuci  



3. SERVICIUL VENITURI SI EXECUTARE SILITA 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2018 2019 

1. Taxa pentru eliberare certificat fiscal 10 lei 10 lei 
2. Taxa de urgenta pentru eliberare certificat 15 lei 15 lei 

fiscal in aceeasi zi cu depunerea cererii 

4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2018 NIVEL VALABIL 2019 
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 - 
regim de taxi  
Taxă  viză  anuală  transport în - 350 lei/auto 
regim 	de 	taxi 	si 	a 	copiei 
conforme pentru transportul in 
regim de inchiriere  

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

4 Taxă  parcare rezidenţă  135 lei/an 135 lei/an 
5 Taxă  licenţă  stradală  5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
6 Taxă  parcare publica 

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

7 Taxa abonament zilnic parcare 14 lei/zi 14 lei/zi 
publica  

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

9 Taxă 	pentru 	inregistrare 
vehicule 
-mopede 50 lei 50 lei 
-vehicule cu trac ţiune animală  80 lei 80 lei 
i utilaj e  

10 Taxă  pentru viză  autorizaţie de 
transport, pentru o perioad ă  de 500 lei 500 lei 

5_ani  
11 Taxă  pentru eliberarea unei noi 100 lei 100 lei 

autorizatii de tip in regim de 
taxi ocazionate de pierderea, 
deteriorarea sau ditrugerea 

autorizatiei precum si in cazul 
______ inlocuirii_autovehicolului  



12 Taxă  pentru ocuparea 
domeniului public sil sau 

privat de constructii autorizate, 
pentru care detinătorul nu are 
stabilită  modalitatea de a folosi 

terenul - în funcţie de zonă  
astfel: 

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

13 Taxa pentru restituirea 
autorizatiei de transport, 

respectiv a autorizatiei de taxi, 
ocazitionate de suspendarea 

acestora: 
a. la prima suspendare 100 lei 100 lei 
b. la a doua suspendare 200 lei 200 lei 

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

autovehiculelor după  cum 
urmează : 

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

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

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

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

15 Taxă  de blocare-deblocare 100 lei/auto 100 lei/auto 
vehicole 

16 Taxa aviz privind accesul 
autovehiculelor pe strazile cu 

restrictii de tonaj 
a.autovehicule cu masa totala 50 lei/zi sau abonament 50 lei/zi sau abonament 

pana la 10 t 500 lei/ luna 500 lei/ luna 
b.autovehicule cu masa totala 100 lei/zi sau abonament 100 lei/zi sau abonament 

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

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

dispecerat taxi 
19 Taxa eliberare duplicat 20 lei 20 lei 

certificat inregistrare in cazul 
pierderii, furtului, distrugerii, 

deteriorarii 
20 Taxa abonament lunar parcare - 400 lei 

______ publica  



fflm 

21 Taxa abonament anual parcare - 4500 lei 
publica 

22 Taxa utilizare infrastructura de - 5 lei/ml!an 
retele 

5. BIROU DRUMURI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2018 2019 

1. Taxa acord de ocuparea domeniului public 15 lei/mp 1 5 lei!mp 
de racorduri/bransamente 

6. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTÂ A PERSOÂNEI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 

CRT.  2018 2019 
1 Taxă  serviciu de transcriere (recuperare 2 lei 2 lei 

materiale consumate) 

2 Taxă  pentru oficierea c ăsătoriei în zilele 100 lei 100 lei 
nelucrătoare de sâmb ătă  şi duminică, 

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 100 lei 
oficierii, pentru viitorii soti care nu au 

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

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

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

in_alta_locatie_decat_sediul_starii_civile  
Taxă  pentru oficierea c ăsătorie in afara - 500 lei 
sediului Primarier sau a Serviciului de 
stare civila, indiferent de domiciliile 

viitorilor_soti  
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 preschimbare a acestora cu noile tipuri; 

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

7 Taxa eliberare dovada de stare civila 8 lei 8 lei 

8 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 lei 

9 Taxa carte de identitate provizorie 1 leu 1 leu 

10 Taxă  informaţii persoane 1 leu 1 leu 



7. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
 2018 

NIVEL VALABIL 
2019 

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

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



ROMÂNIA 
	

Anexa nr. 3 la 
JUDEŢUL GALAŢI 
	

Hotărârea nr. 
CONSILIUL LOCAL AL MUICIPIULUI TECUCI 

	
din 

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

teren si mijloacelor de transport pentru persoanele fizice cu venituri mici 

CAP.1 Dispoziţii generale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele fizice, se 
aproba de Consiliul Local si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator. 
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Capitolul2 
Facilitatile fiscale care se acorda prin efectul Iegii 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 aflate 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, 
af1ată!af1at în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute la art. 1 al 
Decretului - lege nr. 1 18/1990, republicat, cu rnodific 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. 189/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) clădirea folosită  ca domiciliu si terenul aferent cladirii de domiciliu, 
af1ată!af[at în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentan ţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

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

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

f) cladirile persoanelor prevăzute 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. 34 1/2004, publicată  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004; 

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

Art.1.2. Persoanele prev ăzute la art.1.1 lit.f si g) sunt scutite de la plata 
impozitului pe clădiri pentru locuinţa situată  la adresa de domiciliu, precum si 
de la plata impozitului pe teren aferent cl ădirii situată  la 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 comun de so ţi. 
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Art.1.4. Scutirea de la plata impozitului pe cl ădiri se aplică  doar clădirii 
folosite ca domiciliu de persoanele fizice prev ăzute la art. 1. 1. 

Art.1.5. Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplic ă  doar pentru 
terenurile aferente acestora de la domiciliul 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 
mijloc 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 conform ă  cu originalul după  actul de proprietate al imobilului, înso ţit 

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

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

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

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

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

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

c) mijloacele de transport afiate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prev ăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 1 1 8/1 990, republicat, cu 
modificările 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, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
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d) rnijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu modific ările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 

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

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

Art.3.1. Sunt scuti ţi de Ia plata taxei pentru eliberarea certif.catelor, 
avizelor şi autorizaţiilor, instituite in baza Legii nr.22712015 art.474: 

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

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele 
prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 1 1 8/1 990, republicat, cu modific ările 
şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute 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.3.2. In vederea acord ării scutirii, benef1ciarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura - Persoane Fizice urm ătoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea prevăzută  la art.3. 1 

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

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

Art.4.2. In vederea acord ării scutirii, benef1ciarii trebuie s ă  depună  la 
Registartura - Persoane Fizice urm ătoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea prevăzută  la art.4. 1 

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

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite 
ale veteranilor de r ăzboi; 

b) persoanele f1zice prev ăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 
1 1 8/1 990, republicat, cu modif1c ările şi cornpletările ulterioare ş i 



persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Ordonan ţa Guvemului nr. 
105/1999, aprobat ă  cu modificări şi completări prin Legea nr. 
1 89/2000, cu modific ările şi completările ulterioare; 

Art.5.2. In vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura - Persoane Fizice urm ătoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea prevăzută  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 la 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 calamit ăţi naturale, în funcţie de paguba suferită . 

Art.2 	Contribuabilii, persoane fizice beneficiaza pentru anul fiscal 2019 
de inlesniri la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren pentru locuinta 
de domiciliu precum si pentru terenul aferent acestuia, astfel: 
1. Reducere cu 50% a irnpozitului 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 ir.4 1 5/200 1, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Reducerea se acorda acelor contribuabili care.• 
- nu detin in proprietate mai multe imobile(cladiri si terenurz), 
- nu detin mjloace de transport precum si utilaje destinate obtinerii de 

venituri, 
- cladirea sajie utilizata numai ca locuinta, 
- cladirea saJie domiciiiulpersoanelor respective, 
- in cladire sa nu se desfasoare activitati economice, sa nu se obtina venituri 

din incliiriere. 
- Reducerea se acorda cu conditia acliitarii debitelorprovenind din amenzi. 



Reducerea se acordape baza de cerere si opereaza cu 01 ianuarie 2019, 
persoanelor care detin documente justfîcative ernise pana la data de 31 
decembrie 2018 si care sunt depuse la BUIES-PFpana la data de 31.12.2018. 

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

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

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

naşterii, numele si prenumele p ărinţilor, adresa de 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 impozit 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 plat ă  a debitelor pentru care se solicit ă  înlesnirea; 
Art. 4. 	(1) Cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe cl ădiri 
şi a impozitului pe teren, împreun ă  cu documentele prevăzute la Cap.III art.3 
alin. 2 se constituie într-un dosar care se depune de c ătre debitor la Registratura 
- Persoane fizice. 

(2) Documentele necesare scutirii sau reducerii de 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 
moştenitor, extras de carte funciar ă  având o vechime mai mic ă  de 30 de zile, 
etc.); 

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

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

cazul persoanelor minore sub tutel ă, plasament familial, între ţinere; 
- adeverinţa privind încadrarea în condi ţiile legii nr. 4 1 6/200 1 eliberat ă  de 

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

notă  de constatare a pagubei întocmit ă  de către Biroul de Monitorizare a 



Situaţiilor de Urgenţă  din cadrul Prim ăriei Municipiului Tecuci - în cazul 
calamităţilor naturale, iar în caz de incendiu de la Unitatea de Pompieri; 

declaratie pe proprie raspundere ca nu are alte venituri (venituri din 
activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, 
din activitati agricole, din premii 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 de noroc, venituri din dividende sau alte surse) 

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

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

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

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

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

(2) Propunerile vor fi înaintate consiliului local la prima şedinţă  
ordinară  a acestuia pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit 
reglementărilor legale. 
Art.7. 	Termenul de soluţionare a dosarului privind cererea de acordare a 
facilităţii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe cl ădiri sau a 
impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data înregistr ării cererii la 
Registratură  - Persoane Fizice; 
Art.8. 	Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe cl ădiri si a 
impozitului pe teren aferente anului fiscal 2019, 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 impozitului 
pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau scutiri la plata prin hot ărâri ale 
consiliului local, de la data comunicării acestor hotărâri. 
Art. 10. 	(1) Dosarul privind cererea de acordare a facilit ăţii fiscale de scutire 
sau de reducere la plata impozitelor pe cl ădire şi teren, se clasează  dacă  acesta 
nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv dac ă  nu cuprinde toate elementele 
prevăzute la art. 4 si 5, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: 
- refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control informatiile solicitate, 
- neprezentarea tuturor documentelor solicitate de compartimentul de 

specialitate în vederea definitiv ării dosarului, etc. 
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(2) Clasarea si rnotivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului 
în termen de 10 zile de la clasarea dosarului. 

Art.11. 	De facilităţile fiscale acordate la plata impozitului/taxei pe cl ădiri 
prevăzute de prezentul Regulament se acord ă  pe baza cererii persoanelor fizice 
solicitante, îndrept ăţite, numai pentru proprietatea (cl ădire si teren aferent, sau 
cote părţi din acestea) situat ă  la adresa de domiciliu a contribuabilului. 
Art.12. 	(1) Dacă  în cursul unui an intervin schirnb ări care conduc la 
rnodificarea 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 impozitului pe cl ădiri si teren 
din prezentul Regulament se acord ă  începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor. 

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

.z--. 



ROMÂNIA 	 Anexa nr. 4 la 
JUDEŢUL GALAŢI 	 Hotărârea nr. 

CONSILIUL LOCAL AL MUICIPIULUI TECUCI 	din 

PROCEDURA 

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

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

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

1. Prezenta procedură  de declarare a stării de insolvabilitate este 
aplicabilă  persoanelor fîzice si juridice care îndeplinesc 
condiţiile legale în aceast ă  materie. 

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

3. In situaţia în care se constat ă  îndeplinirea condiţiilor legale în 
materie, debitorul în cauz ă  va fi declarat insolvabil în baza unui 
proces-verbal întocmit de organul de executare competent, vizat 
de compartimentul juridic de la nivelul organului fîscal 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 fîscal din compartimentul cu 
atribuţii în evidenţa obligaţiilor fîscale, iar cel ălalt se transmite 
debitorului declarat insolvabil. 

5. Procedura de declarare a st ării de insolvabilitate se aplic ă  în 
fîecare din situaţiile prevăzute la art. 265 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură  fîscală, cu modifîcările 
şi completările ulterioare, atât în cazul debitorilor ale c ăror 
venituri ori bunuri urmăribile au o valoare mai mic ă  decât 
obligaţiile fîscale de plată, cât şi în cazul debitorilor care nu au 
venituri ori bunuri urmăribile. 

6. Pe perioada în care un debitor ale c ărui venituri sau bunuri 
urmăribile au o valoare mai mic ă  decât obligaţiile fîscale de 
plată  este declarat insolvabil, m ăsurile de executare silită  nu vor 
fi întrerupte. 



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

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

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

1O.Creanţele fiscale înregistrate de debitorii declara ţi insolvabili 
pentru care se continu ă  executarea silită, aflate 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 silit ă . 

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

12.Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorii - persoane fizice 
declaraţi insolvabili vor fi anulate din evidenţa 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 
aceasta nu exist ă  mo ştenitori care au acceptat succesiunea sau 
nu a lăsat venituri ori bunuri urm ăribile. 

13.Anularea obligaţiilor fiscale înregistrate de debitori, din eviden ţa 
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 ad ăugare-
scădere anexat acestuia. Procesul-verbal de sc ădere din evidenţă  
va fi întocmit de organul de executare competent, vizat de 
compartimentul juridic de la nivelul organului de executare, si 



aprobat de directorul economic cu atribu ţii în domeniul 
administrării 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 buiiuri au o 

valoare mai mică  decât obligaţiile f.scale de plată . 

15. În scopul declar ării stării de insolvabilitate a debitorilor - 
j persoane fizice sau uridice, ale caror venituri sau bunuri au o valoare mai mica 

decât obligaţiile fiscale de plată, organele de executare au urm ătoarele obligaţii: 

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

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

1 5. 1.2.  valoarea însumat ă  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; 

1 5. 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 creanţelor de natură  fiscală  
(sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul - 
persoană  juridică  le are de recuperat; 

15.1 .5. valoarea însumată  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 persoan ă  juridică, precum şi valoarea acestora prin 
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 Român, etc.). 

15.3. Să  verifice situa ţia bunurilor de orice fel care se afl ă  în proprietatea 
debitorului persoană  fizică, precum şi valoarea acestora prin: 
1 5 .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 
Român, etc.); 

15.3.2. cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu 
privire la situaţia material ă  a acesteia, precum şi la alte 
unităţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfaşurat 
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; 

1 5 .3.4.  solicitări de informaţii, de la societăţile bancare cu privire 
la existenţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute 
de debitorul decedat sau declarat disp ărut ori decedat; 

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

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

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

urmăribile. 

17. În scopul declarării în stare de insolvabilitate a debitorilor - 
persoane fizice sau juridice care nu au venituri sau bunuri urm ăribile, care 
îndeplinesc condiţiile legale, organele de executare au urm ătoarele obligaţii: 



17.1. Să  verifice situaţia juridică  a debitorului - persoan ă  juridică  prin 
solicitarea de informaţii de la Oficiul Registrului Comerţului sau de la 
alte instituţii competente, dup ă  caz, urmărind eventualele men ţiuni 
înscrise în extrasele, documentele sau Certificatul constatator 
referitoare la dizolvare, lichidare sau radiere. 

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

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

a) organele de poliţie referitoare la domiciliul/re şedinţa, după  caz, 
a administratorilor, asociaţilor/acţionarilor persoanei juridice 
debitoare; 

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

c) organul fiscal în a c ărui rază  teritorială  se află  ori s-au afiat 
sediile principale sau secundare, dup ă  caz. 

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

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

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

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

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

17.3.5. cercetări şi constatări la domiciliul fiscal şi/sau sediul secundar, 
precum şi 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  culegerea datelor şi informaţiilor menţionate la pct. C. 17, 
organele de executare competente, în func ţie de situaţia în care se încadreaz ă , 



vor proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a st ării de 
insolvabilitate a debitorului persoan ă  fizică  sau juridică, al cărui model este 
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedur ă . 

18.1. Existenţa documentaţiei prevăzută  mai sus nu are caracter limitativ şi stă  
la baza aplicării 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 procedur ă, ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale. 

19.1. În situaţia în care se constată  dobândirea, de către debitorul declarat 
insolvabil, a unor bunuri sau venituri urmăribile, 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  fizică  sau juridică , 
din evidenţa separată  în cea curent ă  şi la începerea / reluarea m ăsurilor de 
executare silită . 

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

19.3. Trecerea crean ţelor din evidenţa separată  în evidenţa curentă  se face, 
de către organul de executare competent, prin întocmirea unui proces-verbal de 
transfer al obliga ţiilor fîscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil, al 
cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedur ă . 

19.4. După  valorificarea prin executare silit ă  a bunurilor sau veniturilor 
identificate, crean ţele fiscale rămase nestinse la 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. 

D. Procedura de scădere din evidenţă  a obligaţiilor fiscale 

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

a) la împlinirea 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 hot ărâre a unei instan ţe judecătore şti; 

c) pentru debitorii persoane juridice radiate din Registrul 
Comerţului. 

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

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

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

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

E. Dispoziţii finale de aplicare 

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

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

27. Organul fiscal competent, compartimentul cu atribu ţii de 
executare silită, va lua măsurile necesare referitoare la întreruperea execut ării 
silite, calculul obligaţiilor fiscale accesorii şi scăderea obligaţiilor fiscale din 
evidenţă, prevăzute de art. 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 



procedură  fiscală, cu modific ările şi completările ulterioare, în conformitate cu 
prezenta procedură, de fiecare dat ă  când se constat ă  o modificare 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 eviden ţa separată  a creanţelor debitorilor declara ţi 
insolvabili, în conformitate cu prezenta procedur ă, are ca obiect eviden ţierea 
distinctă  a acestor arierate, care vor fi scoase din masa global ă  a arieratelor 
fiscale. 

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

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



ROMÂNIA 
	

Anexa nr. 5 

JUDETUL GALATI 
	

Ia HCL Tecuci nr. 	din 
MUNICIPIUL TECUCI 

REGULAMENT 
privind stabilirea criteriilor de identificare a cl ădiriior ş i terenurilor 

neîngrijite situate în intravilanul municipiului Tecuci în vederea aplic ă rii 
prevederilor art. 489 alin. 5 - 8 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, 
cu modificările ş i completările ulterioare, ş i punctul 168 din H.G. nr. 112016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 22712015 

privind Codul fiscal, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare 

Având în vedere prevederile art. 489 alin. 5 - 8 din Legea rr. 227/2015 
- privind Codul fiscal, cu modific ările şi completările ulterioare, şi punctul 168 din 

H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifîc ările şi completările ulterioare, se 
stabileşte următorul regulament de identificare a cl ădirilor şi terenurilor neîngrijite 
situate în intravilanul municipiului Tecuci şi de majorare a impozitului în cazul 
acestora. 

Art. 1. Prin clădiri sau terenuri neîngrij ite situate în intravilanul municipiului 
Tecuci pentru care se va aplica majorarea de impozit se în ţelege: 

a) În cazul clădirilor: stare avansat ă  de degradare, stare de paragin ă , 
insalubre, faţade nereparate/necur ăţate/netencuite/nezugr ăvite, geamuri sparte, 
acoperi şuri degradate sau alte situa ţii de asemenea natur ă ; 

b) în cazul terenurilor: stare de paragin ă, acoperit de buruieni, 
lăstăriş, părăsit/abandonat, 	insalubre, 	neefectuarea cur ăţeniei 	în 	curţi, 
neîntreţinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situa ţii de asemenea 
natură ; 

Fac excepţie de la majorarea impozitului pentru cl ădirile/terenurile neîngrijite 
proprietarii care de ţin autorizaţie de construire/desfîin ţare valabilă, în vederea 
construirii/renov ării/ demolării/amenaj ării terenului şi au anunţat la Inspectoratul de 
Stat în Construcţii şi la autoritatea publică  locală  începerea lucrărilor. 

Art.2. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale se va constitui prin 
dispoziţia primarului comisia de identifîcare a cl ădirilor şi terenurilor neîngrijite 
situate în intravilanul municipiului Tecuci, abilitat ă  să  efectueze verifîc ări pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale şi să  întocmească  fîşa de evaluare, nota de constatare, 
soma ţia şi procesul-verbal de conformitate. 

Nota de constatare va fî înso ţită  în mod obligatoriu de schi ţe foto care să  
ateste starea cl ădirii/terenului la data inspec ţiei. 



Art.3. După  identificarea şi evaluarea cl ădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, 
prin grija comisiei, proprietarul va fi somat ca pân ă  la data de 15 iunie al anului fiscal 
în care s-a constatat starea cl ădirii/terenului, dup ă  caz, să  efectueze lucr ările de 
întreţinere/îngrijire necesare pân ă  cel târziu 30 octombrie şi să  menţină  în continuare 
clădirea/terenul în stare de între ţinere/ îngrijire. 

Dacă  pe parcursul anului respectiv proprietarul cl ădirii/terenului s-a conformat 
somaţiei, se încheie proces - verbal de conformitate. În cazul interven ţiilor pe 
monumente istorice, clădiri şi terenuri din zonele de protec ţie a monumentelor 
istorice şi din zonele construite protejate, procesul - verbal face referire la 
conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor 
deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii. 

Art.4. În cazul în care, dup ă  expirarea termenului acordat, care nu poate dep ăş i 
data de 30 octombrie a anului fiscal în curs, se constat ă  că  proprietarul nu a efectuat 
lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, persoanele prev ăzute la Art. 3 vor încheia o 
notă  de constatare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expir ării termenului 
acordat, în care va fi consemnat ă  menţinerea clădirii/terenului în categoria 
celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. Nota de constatare 
va fi însoţită  în mod obligatoriu de schi ţe şi fotografii care s ă  ateste starea 
clădirii/terenului la data inspec ţiei. 

Art.5. Nota de constatare şi documentaţia aferentă  acesteia, în care se 
consemnează  menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate ca fiind 
neîngrijite se transmit în termen de maxim 3 zile de la data întocmirii 
Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva din cadrul UAT-Municipiul Tecuci. În 
acest caz, la sesizarea serviciului, primarul municipiului Tecuci va propune 
spre adoptare Consiliului local al municipiului Tecuci proiectul de hotâr ăre de 
majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. 

Art.6. Nivelul impozitului majorat se stabile şte anual prin hot ărârea 
consiliului local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul urm ător. 

Art.7. Hotărârea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv are 
caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul 
localităţii, respectiv elementele de indentificare potrivit nomenclaturii stradale, precum 
şi datele de identificare ale contribuabilului. 

Art.8. Direc ţia Economică  din cadrul UAT Municipiul Tecuci va efectua 
modificările privind majorarea impozitului, va emite si va comunica actul 
administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local. 



Art.9. În cazul în care proprietarul nu va notifica administra ţia publică  locală , 
respectiv Comisia de identificare a cl ădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în 
intravilanul municipiului Tecuci, privind rernedierea situa ţiei imobilului, cu dovezi în 
acest sens, impozitul majorat se va aplica şi în anii fiscali următori la nivelul cotelor de 
majorare stabilite prin hot ărârile anuale ale consiliului local. 

Art. i O. În situaţia în care proprietarii imobilelor neîngrijite comunic ă  luarea 
măsurilor de remediere, membrii Comisiei de identificare a cl ădirilor şi 
terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Tecuci au obliga ţia ca în 
termen de maxim 1 5 zile calendaristice de la data notific ării să  verifice realitatea 
susţinerii contribuabilului, întocrnind în acest sens o Not ă  de constatare înso ţită  de 
fotografii doveditoare, care se comunic ă  în termen de 3 zile de la data întocmirii 
Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva din cadrul UAT-Municipiul Tecuci. 
Dacă  se confirmă  remedierea situaţiei imobilului, la sesizarea Serviciului Juridic, 
Contencios, Calitate, Arhiva din cadrul UAT-Municipiul Tecuci, primarul 
municipiului Tecuci va propune spre adoptare Consiliului local al municipiului Tecuci 
proiectul de hotârăre de încetare a aplicabilit ăţii hotărârii de majorare a impozitului 
pentru imobilul respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal urm ător. 

Direcţia Economică  din cadrul UAT Municipiul Tecuci va efectua modific ările 
intervenite începând cu 1 ianuarie a anului fiscal urm ător, in baza hotârării de încetare 
a aplicabilităţii hotărârii de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. 

Art. 11. În cazul în care proprietarul unei cl ădiri sau al unui teren neîngrijit 
înstrăinează  imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia s ă  efectueze lucr ările 
de întreţinere/îngrijire necesare, se reia procedura de la Art. 3, pe numele noului 
proprietar. 

Art.12. Formularele tipizate, respectiv fi şa de evaluare, notele de constatare, 
procesul-verbal de conformitate şi somaţia constituie anexe la prezentul regulament. 



Anexa nr. IA la Regulament 

NOTA DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL TECUCI 

Evaluarea aspectului generaJ al cl ădirii: 

Adres 	 ata 

Proprietar, 

1. ACOPERIŞ  
lnve litoa re* Punctaj Punctaj 

acordat 
Li Nu este cazul Nu există  

Li Fă ră  degradă ri O 

Li Degradă ri minore Învelitoarea lipsete 	i/sau e degradată  parţ ial (maxim 2 
10% din suprafaţa totală). Este suficientă  reaezarea 
materialului învelitorii si remedieri locale. 

Ei Degradă ri medii Învelitoare lipseste 	i/sau e degradată  în propor ţ ie 7 
mare (10-30% 	din 	suprafaţa totată ), 	coamele sunt 
neetane. Necesită  înlocuire si fixare. 

Li Degradă ri majore Învelitoare lipsete 	i/sau e degradată  în propor ţ ie de 12 
peste 30% din suprafaţa totală , coamele sunt 
neetane. Prezint ă  curburi/rupturi majore. Necesit ă  
înlocuire totală .  

*lndiferent de materialul din care este alcătuită: ţiglă, tablă, sindrilâ, etc. 

Corni ă , streasin ă , atic* Punctaj Punctaj 
acordat 

Li Fă ră  degradă ri O 

a Degradă ri minore Elementele 	de 	închidere 	sunt 	desprinse 	si 2 
degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. 
Suficientă  reparaţ ia punctuală .  

Li Degradă ri medii Elementele de închidere sunt desprinse si degradate 7 
partial (10-30% din lungime). Umiditate vizibil ă  pe 
atocuri. Necesit ă  înlocuire si refacere parţ ială .  

a Degradă ri majore Elementele de închidere sunt desprinse si degradate 12 
peste 30% 	din 	lungime. 	Umiditate 	vizibilă . 	Necesită  
înlocuire totată . Risc pentru trecători. 

*lndiferent dacă  este streasină  orizontală, înclinată  sau înfundată  

Jgheâburi, burlane 	i elemente de ti n ichigerie* Punctaj Punctaj 
acordat 

• Nueste cazul Nu există  

• Fă ră  degradă ri O 

• Degradă ri minore Sunt 	necesare 	repara ţ ii 	punctuale 	i/sau 2 
curăţarea jgheaburilor.  

• Degradă ri medii Jgheaburi 	si 	burlane 	degradate 	parţ ial 7 
(neetane 	si deformate) 	i/sau înfundate. Necesită  
înlocuire par ţ ială .  

• Degradări majore Jgheaburi si burlane degradate în totalitate sau lips ă  12 
(chiar si parţ iai). Lipsa tubutui de racord la re ţeaua de 
canalizare. Necesită  înlocuire total ă . 

*lndiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună  cu decora ţia specifică  (dacă  există), 
etc. 



[ 2. FAŢADE  
Tencuială* . Punctaj Punctaj 

. 	• • 	:. acordat 

ri Fă ră  degrad ă ri O 

Li Degradă ri minore Degradă ri 	punctuale 	si 	incidentale 	ale 	tencuielii. 2 
Fă ră  igrasie. Posibilă  remediere punctual ă .  

• Degradă ri medii Degradă ri 	locale 	ale 	tencuielii 	(10-30% 	din 7 
suprafa ţa fatadelor). lgrasie uoară . Suprafetele se 
retencuiesc si se rezugrăvesc. 

• Degradă ri majore Portiuni 	de 	tencuial ă 	ce 	cad, 	se 	desprind 	si/sau 12 
sunt puternic 	umede, 	tencuială 	degradată 	peste 
30% 	din suprafaţă . Suprafe ţele se refac total. 

e vor lua m consiclerare balcoanele, soclul .şi alte componente ale fa ţadelor, dacă  acestea 
există . 

zugrăveală* Punctaj Punctaj 
acordat 

Li Fă ră  degradă ri O 

Li Degradă ri minore Zugrăveaia 	exfoliată 	incidental. 	Posibilă  2 
remedierea punctual ă .  

Li Degradă ri medii Zugrăveala 	exfoliată 	parţ ial 	(10-30% 	din 3 
suprafa ţa faţadelor). Suprafe ţele se rezug răvesc. 

Li Degradă ri majore Zugrăveala 	exfoliată 	i/sau 	decolorată 	peste 	30% 4 
din suprafa ţa faţadelor. Suprafeţele se refac total. 

*Se  vor lua în considerare şi ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fa ţadelor 
spre stradă , dacă  acestea există . 

Târnplă rie* Punctaj Punctaj 
acordat 

Ei Fă ră  degradă ri O 

Degradă ri minore Vopsire defectuasă  (scorojită), usoară  uzură  a 2 
materialului. Nu lipsesc elemente de tâmpl ă rie. 
Tâmplă ria se revopsete si se remediază  punctual.  

Ei Degradă ri medii Materialele componente deteriorate, deformate, 3 
nefolosibile 	i/sau defecte (cel pu ţ in un element). Nu 
lipsesc elemente. Repara ţ ii si înlocuire. 

Ei Degradă ri majore Materialele 	componente 	puternic 	deteriorate 	si 4 
deformate. Elemente de tâmpl ărie lipsă  (cel pu ţ in un 
element). Necesită  înlocuire complet ă .  

*Elemente de tâmplărie: ferestre (împreun ă  cu obloane), ui (împreun ă  cu vitrine, porţi de acces 

Elernente 	 - Punctaj Punctaj 
decorative* acordat 

ii  Nu este cazul  
i Fă ră  degradă ri O 

ii Degradă ri minore Elemente decorative incompiete si/sau afectate în timp 2 
de factori 	atmosferici 	si 	biologici 	i/sau 
neconforme 	cu caracterul zonei 

ii Degradă ri medii Elemente decorative care lipsesc de pe fa ţade, inclusiv 3 
cele îndepă rtate în mod abuziv. 

ii Degradă ri majore Elemente 	decorative 	desprinse, 	care 	prezintă 	risc 4 
de cădere. Elemente de tinichiger ie care lipsesc. Risc 
major pentru trecă tori. 

lndiferent cle matenalul clin care sunt alc ă tuite:stuc, piatră, tier, tablă, polistiren, etc. 



3. DEFICIENŢE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR 
arpantă* . Punctaj Punctaj . 

acordat 

ii  Nu este cazul  
Fă ră  degrad ă ri O 

Ei Degradă ri medii Cosuri de fum cu că rămizi desprinse, care prezint ă  risc 7 
de cădere. 	Couri 	de 	fum 	care 	prezintă  
elemente 	de decoraţ iuni lipsă .  

ii Degradă ri majore Elemente din lemn rupte 	i/sau lipsă , deform ă ri 12 
majore ale structurii 	sarpantei. 	Cosuri 	de fum 
si/sau 	lucarne 	lipsă  parţ ial sau total. 

*Se  vor lua în considerare .şi cosurile de fum, lucarnele, etc., componente ale sarpantei 

Pereţi* Punctaj Punctaj 
acordat 

Ei Fă ră  degradă ri O 
Ei Degradă ri medii Elemente lips ă  pe suprafe ţe mai mari (col ţuri de 7 

clădire, soclu). Se vor face complet ă ri cu elemente 
în baza unui proiect tehnic autorizat. 

Degradă ri majore Crăpături 	de 	dimensiuni 	mari, 	structură 	slabită  24 
i/sau deformată , 	elemente componente ale structurii 

verticale lipsă  parţ ial sau total. Clădire ruină . 
*lndiferent de matenalul din care este compus ă  structura verticală : zidărie din cărămidă, zidărie 
din piatră, lemn, beton, etc. 

tm prejmu i re* Punctaj Punctaj 
acordat 

Nu este cazul Nu există  

Ei Fă ră  degradă ri O 

ii Degradări minore Zugrăveala 	i/sau 	vopsitoria 	împrejmuirii 	sunt 2 
exfoliate incidental. Posibil ă  remedierea punctuală .  

• Degradări medii E!emente 	decorative 	componente 	lipsă , 	iar 3 
zug răveala 	i/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate 
în proporţ ie de peste 10% din suprafa ţă .  

• Degradări majore Împrejmuirea 	prezintă 	deformă ri, 	degradă ri, 4 
înclinări structurale vizibile. lmprejmuirea lipsete par ţ ial.  

*lndiferent de materialul din care este alc ătuită  împrejmiJirea .şi de elementele sale decorative 

CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR 

Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltra ţ ii de apă , igrasie, trecerea timpului, 
etc. 

Degradă ri cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în între ţ inerea unei clădiri 

li Degradă ri inten ţ ionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legisla ţiei în vigoare, a RLU, 
etc. 
OBSERVATJJ 



LEGENDĂ  
Degradări minore. Sunt degradă rile asupra că rora nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente 
repara ţ iile la diferite elemente sau locuri. Degrad ă rile sunt în cea mai mare parte doar de suprafa ţă . 
!n spatele degrad ă rilor minore nu se ascund degrad ă ri majore sau probleme constructive. Caracterul 
arhitectural al cl ădirii se păstrează . 
Degradări medii. Sunt degrad ă ri care trebuie îndepă rtate cât mai curând. Volumul degrad ă rilor 
cuprinde până  la 50% din suprafa ţă  sau corp de construcţ ie. ln spatele degrad ă rilor medii nu se 
ascund degrad ă ri majore sau probeme constructive. Caracterul arhitectural al cl ădirii este 
afectat parţ ial. 
Degradări majore. Aceste degradări sunt grave si trebuie remediate imediat, pentru a evita 
degradarea continu ă . Volumul degrad ă rilor cuprinde mai mult de 50% din suprafa ţa sau corpul 
construc ţiei; presupune fisuri mari care influen ţează  structura imobilului. Construcţ ia trebuie 
reabilitată  sau refăcută . Caracterul arhitectural al cl ădirii este în pericol de a se pierde si/sau este 
distrus în mod inten ţ ionat. 

CALULUPUTAJUL iNZA•EVALUĂRli 
Punctajul total. După  completarea fisei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând 
punctajele din co!oana din dreapta corespunzătoare nive!ului de degradare). 

Punctajul de referint ă . ln cazul în care imobilul eva!uat nu are anumite elemente supuse 
evaluă rii (de exemplu construcţiile  cu acoperi ş  tip terasă  nu vor putea fi evaluate din punct de 
vedere al învelitorii ş i al şarpantei sau construcţ iile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate 
din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va 
scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fiei de evaluare. Rezultatul ob ţ inut astfel reprezint ă  
punctajul de referinţă . 
Punctajul procentual. Reprezintă  valoarea exprimată  în procente (cu două  zecimale) în urma 
împă rţ irii punctajului total la punctajul de referin ţă  (punctaj total/punctaj de referin ţă  x 100). 
Punctajul procentuai se calculeaz ă  pentru fiecare imobil evaluat în parte. 

Categoria de impqitare  a_c.liirii 

LJ Majorare cu 300%, pentru punctaj procentual între 30,00% si 59,99% 

Ei Majorare cu 400 %, pentru punctajul procentual între 60,00% si 79,99% 

J Ei Majorare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% si 100,00% 

PUNCTAJTOTAL 	PUNCTAJ 	 PUNCTAJ 
	

CATEGORIA DE 
REFERINŢĂ 	PROCENTUAL 

	
l MPOZITARE 

COMISIA: 



Anexa nr. 1B la Regulament 

NOTA DE CONSTATARE A STĂRII TERENURILOR DIN MUNICIPIUL TECUCI 

Evaluarea aspectului generaJ al terenului: 

Adresă 	 Data____________ 

Proprietar 

i.întretin€re  

EiÎntretinut 	 0

50 Ei Neîntre ţ inut 

cFă ră deseuri 	 0 

iCu deeuri 	 50 

Ct.ulul punctajului î.nurma.evalu.rii 
Punctajul total. Se calculează  însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzatoare 
Punctajul de referint ă  este de 100 de puncte. 
Punctajul procentual. Reprezintă  valoarea exprimată  în procente în urma împ ă rţ irii punctajului 
total la punctajul de referin ţă  (PT/PR x 100). PP se calculează  pentru fiecare imobil evaluat în 
iarte. 

Categoria de impozitare a terenului 

Ei Majorarea cu 250%, pentru punctaj procentual de 50% 

Ei Majorarea cu 500%, pentru punctajul procentual de 100% 

PUNCTAJ TOTAL 
PUNCTAJ 

REFERINŢĂ  
PUNCTAJ 

PROCENTUAL 
CATEGORIA DE 

IMPOZITARE 

COMISIA: 



Anexa nr. 2 la Regulament 
ROMÂN IA 
JUDEŢUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

NOTĂ  DE CONSTATARE 

Comisia de identificare a cl ădirilor ş i terenurilor neîngrijite situate în 
intravilanul municipiului Tecuci, în vederea aplic ă rii prevederilor art. 489 
alin. 5 - 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifică riie ş i 
completă rile ulterioare, ş i punctul 168 din H.G. nr. 112016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, s-a deplasat în teren la data 
de  , la imobilul situat în municipiul Tecuci, pe 
strada 

nr. 	ş i a constatat, potrivit fişei 
de evaluare nr.  l , încadrarea cl ădirii/terenului în 
categoria celor considerate ca fiind neîngrijite, pentru urm ătoarele 
considerente: 
TERENUL/TERENURILE: 

CLĂDIREAICLĂDIRILE: 

MĂSURI DISPUSE: 
Emiterea soma ţ iei pentru efectuarea lucră rilor de întreţ inere/îngrijire 

necesare pân ă  la data de 30 noiembrie a anului în curs. 

Anexă : schiţa foto 

COMISIA 



ROMÂN IA 	
Anexa nr. 3 Ia Regulament 

JUDEŢUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

NOTĂ  DE CONSTATARE 

Comisia de identificare a cl ădirilor ş i terenurilor neîngrijite situate în 
intravilanul municipiului Tecuci, în vederea aplic ă rii prevederilor art. 489 
alin. 5 - 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, ş i punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, s-a deplasat în teren la data 
de  la imobilul situat în municipiul Tecuci, pe strada 

nr. , şi a constatat 
men ţ inerea clădirii/terenului în categoria celor considerate ca fiind 
neîngrijite, pentru 
următoarele considerente: 
TERENUL/TERENURILE: 

CLĂDIREA/CLĂDIRILE: 

MĂSURI DISPUSE: 
Propunerea de adoptare a hot ă rârii de majorare a impozitului pentru 

imobilul cl ădire/teren identificat mai sus. 

Anexă : schiţa foto 

COMISIA 



ROMÂN IA 
	 Anexa nr. 4 la Regulament 

JUDEŢUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

Comisia de identificare a cl ădirilor ş i terenurilor neîngrijite situate în 
intravilanul municipiului Tecuci, în vederea aplic ă rii prevederilor art. 489 
alin. 5 - 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, ş i punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, s-a deplasat în teren la data 
de  , la imobilul situat în municipiul Tecuci, pe 
strada 

nr. 	proprietatea doamnei/domnului 
Cu 	 domiciliul 	în 

CNP,  
ş i a întocmit prezentul 

PROCES-VERBAL DE CONFORMITATE 

care atestă  faptul că  proprietarul s-a conformat soma ţ iei nr. 
astfel: 

Jn cazul interven ţ iei pe monument istoric, cl ădiri ş i terenuri din zonele de 
protecţ ie a monumentelor istorice ş i din zonele construite protejate, 
lucrările au fost conforme cu Avizul Ministerului Culturii (serviciile 
deconcentrate ale acestuia), potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel: 

COMISIA 



Anexa nr. 5 la Regulament 
ROMÂN IA 
JUDEŢUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

CĂTRE, 
DOMNUL/DOAMNA 
Ad resa: 

Comisia de identificare a ci ădirilor ş i terenurilor neîngrijite situate în 
intravilanul municipiului Tecuci, în vederea aplic ă rii prevederilor art. 489 
alin. 5 - 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, ş i punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, numită  prin dispozi ţ ia 
primarului nr. / , vă  comunică  prezenta: 

SOMAŢ IE 

prin care vă  pune în vedere ca pân ă  la data de 30 noiembrie a anului în 
curs să  procedaţi la luarea m ăsurilor legale de efectuare a luc ă rilor de 
întreţ inere/îngrijire 	a 	terenului/cl ădirii 	situate 	în 	Tecuci, 	strada 

nr. _____ 

Nerespectarea termenului ş i a măsurilor dispuse prin prezenta 
somaţ ie atrage după  sine aplicarea prevederilor legisla ţ iei specifice în 
domeniu, respectiv majorarea impozitului pe cl ădire/teren cu pân ă  500%. 

COMISIA 



ROMÂNIA 805300 TECUCI, 

JUDEŢUL GALAŢI Te10372-364111,faxO236-8l654, •. 

MUNICIPIUL TECUCI web: www.primariatecuci.ro ; 
OÂNA 

P R I M A R \. registraturamunicipiu1tecuci.ro 

Nr. 98182/17.12.2018 

MINUTA 
DEZBATERII PUBLICE DIN 17 DECEMBRIE 2018 

La Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul fiscal 2019 

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparen ţa decizională  în administraţia 
publică, U.A.T Municipiul Tecuci a organizat luni, 17.12.2018, ora 16 0  la sediul Primăriei 
Municipiului Tecuci, în Sala de sedinte, dezbaterea public ă  a proiectului de hot ărâre privind: 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019. 

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site-ul oficial al institu ţiei la adresa 
www.l3rimariatecuci.ro , în data de 27.1 1 .2018. 

Iniţiatorul Proiectului de hotărâre — Primarul Municipiului Tecuci. 
Până  la data de 07.12.2018 (termenul stabilit pentru depunerea recomand ărilor) nu a fost 

depus nicio recomandare scrisă, din partea cetăţenilor. 
In vederea particip ării la dezbaterea public ă  s-au trimis 74 de invita ţii persoanelor juridice 

persoanelor fizice, asociaţiilor de proprietari, etc. 
La dezbaterea publică  participă  iniţiatorul proiectului de hotărâre si un număr de 55 de 

persoane, conform tabelului anexat. 
edinţa este deschisă  de către iniţiatorul proiectului, cu o prezentare succint ă  a proiectului. 

Domnul Primar precizează  că, în comparaţie cu taxele si impozitele locale aferente anului 
2018, pentru anul fiscal 2019 s-a facut aplicarea articolului 491 din Legea nr.227/2015 privind codul 
fiscal, si anume indexarea impozitelor si taxelor cu indicele de infla ţie comunicat de către INS. De 
asemenea, face men ţiunea că  în ceea ce privete taxele speciale, o parte dintre acestea s-au redus, iar 
o parte s-au mărit. 

După  această  prezentare a proiectului de hot ărâre, domnul Primar anun ţă  că  persoanele care 
doresc să  se înscrie la cuvânt, o pot face din acest moment cu specificarea c ă  fiecare intervenţie să  
aibă  o durată  între 2-10 minute si să  se folosească  un limbaj decent., 

S-au înscris la cuvânt urm ătorii: 
- Domnul Costin Lucian; 
- Domnul CazanTudorel; 
- Dna Ioana Anca; 
- Iotu Aristiţa; 
- Diaconu Vasile; 
- Pop Adrian Octavian; 
- Bughir Daniel; 
- Ene Constantin; 
-lonas Viorel; 
- Maftei Costel. 
Domnul Costin Lucian Grigore în intervenţia sa, a formulat urm ătoarele recomandări: 
1. revenirea taxelor si impozitelor locale la nivelul anului 20 1 5; 
2. menţinerea taxei speciale de eliberare copii dup ă  documentele existente în arhivă  la 

nivelul anului 2018, adică  de 2 lei/pagină . 
3. reducerea cuantumului abonamentului lunar si anual de parcare la jum ătate, adică  de la 

400 lei/lună  la 200 lei/lună, respectiv de la 4500 lei/an la 2250 lei/an. 
Recomandările domnului Costin Lucian nu au fost nici motivate si nici fundamentate. 



Domnul Diaconu Vasile in intervenţia sa precizeaz ă  că  este, in principiu de acord cu taxele 
impozitele propuse pentru anul fiscal 2019 şi că  parcometrele instalate in zona parcului central nu sunt 
eficiente pentru c ă  se aglomerează  străzile invecinate i se ingreuneaz ă  traficul. Consider ă  că  această  taxă  de 
parcare ar trebui regândit ă. Domnul Diaconu Vasile nu a făcut o recomandare expres ă  i clară  în ceea ce 
priveşte cuantumul acestei taxe. 

Domnul Cazan Tudorel in intervenţia sa, formulează  două  intrebări: 
1. Ce reprezintă  taxă  carte de identitate- 7 lei şi taxă  carte de identitate provizorie — 1 leu i cine le 

stabileşte ? 
2. Taxa copie registrul agricol de 10 lei tax ă  fixă  şi 6 lei/pagină  este prea mare i propune ca 

această  taxă  să  fie de 10 lei taxă  fixă  la care se adaug ă  1 lei/pagină . 
Domnul Anghelina- Director SPCLEP Tecuci precizeaz ă  că  aceste taxe acoper ă  materialele 

privind emiterea cărţii de identitate. 
Doamna Ioana Anca consideră  că  taxă  oficiere căsătorie in altă  locaţie, in cuantum de 500 lei este 

prea mare, dar nu face o propunere/recomandare clar ă  i expres ă  in ceea ce prive şte cuantumul acestei taxe. 
Domnul Primar explică  ce implică  oficierea căsătoriei în altă  locaţie. 
Domnul Virgil Radu, in intervenţia sa dore şte să  ştie cuantumul taxei extrajudiciare de timbru 

cât impozit trebuie s ă  plătească  pentru autoturismul Dacia pe care îl de ţine in proprietate.. 
Domnul Anghelina precizeaz ă  că  taxa extrajudiciară  a fost eliminat ă  prin Legea nr.1/2018, iar 

domnul Marin Iulian - Şef Serviciu Venituri precizeaz ă  că  pentru autoturismul Dacia trebuie s ă  plătească  un 
impozit de 64 lei/an. 

Doamna Iotu Aristi ţa,face următoarele recomandări, fără  a fi motivate sau fundamentate: 
- taxă  eliberare copii „conform cu originalul„ dup ă  Registru agricol din anul 2019 s ă  fie de la 10 

lei taxă  fixă  la care se adaug ă  6 lei pagină, la 10 lei taxă  fixă  la care se adaug ă  2 lei /pagină . 
- Taxă  eliberare copii după  documente existente în arhiv ă  să  fie de la 6 lei/pagină  la 2 lei/pagină . 

Domnul Butnaru Vasile recomandă  ca eliberarea copiilor de pe documentele din arhiv ă  să  se 
realizeze fără  cost. 

Domnul Ene Constantin solicită  informaţii privind programul de investi ţii pe anul 2019, 
neformulând nicio recomandare cu privire la taxele i impozitele aferente anului 2019. 

Domnul Bughir Daniel doreşte să  ştie cât din taxele ş  impozitele locale se duc pe salariile 
personalului din primărie. 

Domnul Primar răspunde că  7% din taxele ş  impozite locale se duc pe cheltuieli de func ţionare. 
Domnii Ionaş  Viorel i Maftei Costel în intervenţiile domniilor lor nu au făcut nicio 

recomandare cu privire la proiectul de hot ărâre ci au vizat instalarea unor semafoare in zone ale ora şului. 
Nemaifiind alte discuţii ş  având in vedere c ă  nu mai sunt alte puncte de vedere dezbaterea 

publică  de astăzi privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 - se considera 
incheiată . 

Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea public ă  s-a incheiat in 
momentul in care to ţi solicitanţii inscrişi la cuvânt ş i-au exprimat recomandările ş  au fost ascultate toate 
persoanele care au dorit s ă-şi exprime punctele de vedere. 

PRIMAR, 
Secretar 

U.A.T. Municipiul Tecuci , 
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RECOMANDĂRI FORMULATE DE PARTICIPANŢII LA DEZBATEREA PUBLICĂ  A 
PROIECTULUI DE 110TĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL DE APROBARE A TAXELOR 

IMPOIZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 

1 RECOMANDĂRI FORMULATE DE DOMNUL COSTIN LUCIAN: 
- revenirea taxelor i impozitelor locale la nivelul anului 2015; 
- menţinerea taxei speciale de eliberare copii dup ă  documentele existente în arhivă  la nivelul 

anului 2018, adică  de 2 lei/pagină . 
- reducerea cuantumului abonamentului lunar i anual de parcare la jumătate, adică  de la 400 

lei/lună  la 200 lei/lună, respectiv de la 4500 lei/an la 2250 lei/an. 
2. RECOMANDĂRI FORMULATE DE DOMNUL CAZAN TUDOREL: 

- Taxa copie registrul agricol de 10 lei tax ă  fixă  şi 6 lei/pagină  este prea mare i propune ca 
această  taxă  să  fie de 10 lei taxă  fixă  la care se adaugă  1 lei/pagină . 

3. RECOMANDĂRI FORMULATE DE DOAIVINA IOTU ARISTIŢA: 
- taxă  eliberare copii „conform cu originalul„ dup ă  Registru agricol din anul 2019 s ă  fie de la 

10 lei taxă  fixă  la care se adaugă  6 lei pagină, la 10 lei taxă  fixă  la care se adaug ă  2 lei /pagină . 
- Taxă  eliberare copii dup ă  documente existente in arhiv ă  să  fie de la 6 lei/pagină  la 2 

lei/pagină. 
4. RECOMANDĂRI FORMULATE DE DOMNUL BUTNARU VASILE 

- eliberarea copiilor de pe documentele din arhiv ă  să  se realizeze fără  cost. 

PRIMAR, 
Secretar 

U.A.T. Municipiul Tecuci , 


