
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RAREANr. 

din  o27:72  

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

Ini ţ iator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţ i; 
- Număr de inregistrare ş i data depunerii proiectului 	( 	./2- 20/f 	.  

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţa  04e 	in data de 
o?Y - -  

	

-734 Având in vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub nr. 	, .) /, 	/ 	(2/Q/77"  
Având in vedere raportul de specialitate 	intocmit de sef serviciu venituri 	si 

executare silita, inregistrat sub nr.  i ;(69 	2/ 72- ",?(''  • 

Având in vedere Referatul Biroului Agricol cu nr.62104/R/13.11.2017; 
Având în vedere Referatul Directiei Arhitect Sef cu nr.67228/23.11.2017; 
Având în vedere Referatul Serviciului A.D.P.P. cu nr.62104/I/07.11.2017; 
Având in vedere Adresa S.P.C.L.E.P.cu nr. 63385/06.11.2017; 
Având în vedere Adresa Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică" cu nr. 62838/03.11.2017; 
Având in vedere Adresa Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci cu nr. 63775/07.11.2017; 
Având in vedere Referatul Serviciului Comunicare si Registratura nr. 62104/R/06.11.2017; 
Având in vedere Minuta dezbaterii publice din data de 11 decembrie 2017 inregistrata sub nr. 

71107/ 13.12.2017; 
Având in vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
Având in vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala; 
Având in vedere prevederile O.U.G. nr.80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

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

cu modificarile si completarile ulterioare; 
Având 'in vedere prevederile art. 36, alin.(4), lit. „c" din Legea nr.215/2001 privind Administra ţ ia 

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: 

HOTA." RARE: 

Art. 1 Se aproba valorile irnpozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 
precum si amenzile pentru anul 2018 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 2018  sonst-ituind-Anexa-nr.1 -„car-e-face patte-integranta-din- prez-entaltotarare-- 

a)cota prevazute la ai -t.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 <>/o; 

b) cota prevazute la art.458 alin.(1) diii Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit pe ciadiri 
nerezidentiale in cazul persoanelor fizice ) , se stabileste la 0,7 4)/0; 

c) cota prevazute la art.458 alM.(3) din L,egea 227/2015 privind Codul 	( 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 eladirii nu poate f1 calculata conform prevederilor art.458 alin (1) 

cazul persoanclor fizice ) se stabilestc la 2"70: 



c)cota pre\ azuta la ar1.460 alin.(1) di Le:tea nr.227/2015 pri\ it(! Uodui Fiscal ( impozit /taxa pe 
ciadiri rezidentiale in cazul persoanelor judice 	se stabileste la 0,09 %; 

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

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 °70; 

11) 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 2018 - Anexa nr.2, care face parte integranta din 
prezenta hotarare; 

Art. 3. Se aproba Regulamentul privind procedurile de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau 
reducere la plata 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. Anexele 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 6. Bonificatia se acorda pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie inclusiv a anului 

respectiv, a impozitului pe cladiri , teren si Mijloace auto, datorate pentru intregul an de catre contribuahili 
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. 7. Crean ţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 
lei pe contribuabil, se anulează . Plafonul se aplică  tuturor crean ţelor fiscale datorate ş i neachitate de 
debitori. 

Art. 8. Prezenta hotărăre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art. 9. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesati prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
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CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

Jr. Valerica Fotache 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUC1 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr.  7-3/6d9 	?o(7 . 

Privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018  

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 au la 
baza prevederile legale reprezentate de Legea 227/2015, privind Codul Fiscal 
si Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, O.U.G. nr.80/2013 
privind taxele judiciare de timbru, Legea nr.117/1999 privind taxele 
extrajudiciare de timbru cu toate modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile art.2 si art.30 din Legea 273/2006 privind Finatele Publice Locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

Consiliul Local adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe 
locale in limitele si prevederile legale, avand in vedere prerogativele pe care le 
are in domeniul stabilirii impozitelor si taxelor locale prevazute la art.36 
alin.(4) lit.„c" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale 
republicata coroborat cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
si Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala. 

Impozitele si taxele locale datorate de contribuabilii cu domiciliul, 
s-ediul -so-cial 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 : impozitui si taxa pe cladiri -,iMpozituf si taxa pe teren, 
impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor si autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor 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. 

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

In condi ţiile prezentelor acte normative, propun ini ţierea unui proiect de 
hotă râre cu urm ătoarea titulatur ă : 

„Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul fiscal 2018. 

Având în vedere cele de mai sus supun spre dezbatere ş i aprobare 
proiectul de hot ărâre în forma propus ă . 

PRIMAR, 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL REGISTRATURA, VENITURI SI EXECUTARE SILITA 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr./1(767  ?//2 'W71-  

Privind : stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018  

Temeiul legal al proiectului de hotărare îl constituie prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 
privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , Legea nr. 273/2006 
privind finan ţele publice locale cu toate modificările 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 finanţele publice locale cu toate modific ările si completăxile ulterioare. 

Pentru anul fiscal 2018 impozitele şi taxele locale prevăzute in sume fixe nu se majorează  faţă  
de cele prevăzute în anul fiscal anterior, situându-se la aceleea şi valori, intrucât indicele ratei de 
inflaţie este negativ, respectiv se situează  la nivelul de 98,45%. 

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

1.IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI 
Orice persoană  care are in proprietate o cl ădire situată  'in România datorează  anual impozit 

pentru acea clădire, exceptând cazul 'in 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, inchiriate, date 'in administrare ori în folosin ţă, după  caz, oricăror entităţi, 
altele decât cele de drept public, se stabile şte taxa pe clădiri, care reprezintă  sarcina fiscală  a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin ţă, după  caz, în condiţii 
similareimpozitului pe clădiri, conform art-4-55 alin (2) din Legea-227/2015. 

Taxa pe clădiri se stabile şte proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 
concesiune, inehiriere, administrare ori folosint ă, confonn art. 455 alin (4) din Legea 227/2015. 

Pe perioada în care pentru o cl ădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează  impozitul pe 
clădiri, conforrn art. 455 alin. (5) din Le2,ea 227/2015 . 

1.1 Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea personelor fizice 
Pentru c1ădirile rezidentiale şi clădinle-anexă, afiate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe cl ădiri se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2°70, asupra valorii 
impozabile a cl ădirn, conforrn art. 457 alin(1) din Legea 227/2015 . 



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

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

calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultată  dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referin ţă ; 
b) valoarea finală  a lucrărilor de construc ţii, 1n cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă ; 
c) valoarea cl ădirilor care rezultă  din actul prin care se transfer ă  dreptul de proprietate, in cazul 
clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referin ţă . 

Pentru clădirile nereziden ţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul ag-ricol, 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 impozitul 
se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 

II. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri detinute de persoane juridice 
Pentru clădirile rezidenţiale allate in proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 

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

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea sau de ţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse intre 
0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 

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

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

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl ădiri, valoarea impozabilă  a clădirilor aflate in 
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 impozabilă  inregistrată  in evidenţele organului fiscal; 
b) valoarea rezultat ă  dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evalu ării; 
c) valoarea final ă  a lucrărilor de construc ţii, in cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 
anterior; 
	el-)-valoarea  clădi 	 . .1-15r41-1-ear -  - 2 	;-dreptul 	dc proprictatc, 	in 	cazul 

clădirilor dobăndite în cursul anului fiscal anterior; 
e) în cazul cl ădirilor care sunt finan ţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultat ă  
dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a huaurilor aflate în vigoare la data evaluării; 



cazul cl ădirilor pentru care se datoreaz ă  taxa pe el ădiri, valoarea inscris ă  îri contabifitatea 
proprietarului cl ădirii ş i 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 cl ădirii intocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evalu ării 

in cazul în care proprietarul cl ădirii nu a actualizat valoarea impozabil ă  a 
ultimii 3 ani anteriori anului de referin ţă , cota impozituluittaxei pe cl ădiri este 5°/0. 

in cazul în care proprietarul cl ădirii pentru care se datoreaz ă  taxa pe clădiri nu a actualizat 
valoarea impozabilă  in ultimii 3 ani anteriori anului de referint ă, diferenta de tax ă  fată  de cea 
stabilită  conform alin. (1) sau (2)din Legea 227/2015 dup ă  caz, va fi datorat ă  de proprietarul cladirii . 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cl ădiri, datorat pentru intregul an de c ătre 
contribuabili, până  la data de 31 martie a anului respectiv, se acord ă  o bonificatie de pân ă  la 10%, 
stabilită  prin hotărâre a consiliului local conform art. 462 din Legea 227/2015 . 

Impozitul pe clădiri, datorat aceluia şi buget local de c ătre contribuabili, de până  la 50 lei 
inclusiv, se plăteşte integral . până  la primul termen de plată, conform art. 462 din Legea 227/201 5 . 

in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cl ădiri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităti administrativ-teritoriale, se refer ă  la impozitul pe clădiri cumulat. 

Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până  la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, hichiriere, 
administrare ori folosintă, conform art. 462 alin. (5)din Legea 227/2015 . 

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

Impozitul/taxa pe teren se stabile şte luând in calcul suprafaţa terenului, rangul 
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosintă  a terenului, conforrn "incadr ării făcute de 
consiliul local. 

in cazul unui teren amplasat în intravilan, inregistrat în registrul agricol la altă  categorie 
de folosintă  decât cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabile şte prin inmultirea 
suprafetei terenului, exprimat ă  în hectare, cu suma corespunz ătoare prevăzută  in tabel Anexa 1, 
conform art. 465 alin. (3) din Legea nr. 227/2015. 

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, 
im-egistrat în registrul agricol la alt ă  categorie de folosint ă  decât cea de terenuri cu constructii, 
impozitul/taxa pe teren se calculeaz ă  conform prevederilor alin. (7) numai dac ă  indeplinesc, 
cumulativ, următoarele conditii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultur ă ; 
b) au inregistrate în evidenta contabil ă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 
desfăşurarea obiectului de activitate prev ăzut la lit. a). 

in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
Mmulţirea suprafe ţei terenului, exprimată  în hectare, cu suma corespunz ătoare prev ăzută  în tabel-
ANEXA 1, ininulţită  cu coeficientul de corec ţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin.6. 

••• av • ' lpozitul 	pe cl ădiri şi impozitul pe teren 	cu 500% • 	; e• - • - 

terenurile neingrijite, situate în intravilan. 
Criteriile de incadrare a cladirilor si terenurfior vor fi aprobate prin hotarare de consifiu local. 



IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaz ă  in funcţie de tipul mijlocului de 
transport, in func ţie de capacitatea cilindric ă  a acestuia, prin inmul ţirea fiecărei grupe de 200 cm3 
sau frac ţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabel ANEXA 1 , conform art. 470 alin. I -8 
din Legea 227/2015 . 

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

in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 75%, conform hot ărarii 
consiliului local. 

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

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

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

FACILITATI 
Pentru plata cu anticipa ţie a impozitului pe clădiri, teren si mijloace de transport datorate 

pentru intregul an de c ătre contribuabili, până  la data de 31 marfie a anului respectiv, se acord ă  o 
bonificaţie de până. la  10%, stabilită  prin hotărâre a consiliului local conforrn 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 pană  la primul termen de plat ă  (3 lmartie), 
conform art. 462,467,472 din Legea 227/2015 . 

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

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 
PUBLICITATE 

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

Taxa pentru servicii de reelam ă  şi publicitate se calculeaz ă  prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclam ă  ş i publicitate. 

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

TAXA PENTRU AFISA3 1N SCOP DE RECLAMA SI PUBLIC/TATE 
Orice persoan ă  care utilizează  un panou, un afişaj sau o structur ă  de aft şaj pentru reclam ă  ş i 

publicitate, cu excep ţia celei care intră  sub incidenţa art. 477, datoreaz ă  plata taxei anuale prev ămte 



îri prezentul articol c ătre bugetul local al comunei. al  ora şului sau al municipiului. dup ă  caz. în raza 
căreia/căruia este amplasat panoul, afi şajul sau structura de afi şaj respectivă . 

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

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

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

activitate distractivă  "in 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 incasat ă  din 
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor conform art 481 din Legea 227/2015 . 

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

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

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

spectacole conform art 481 din Legea 227/2015. 

SCUTIRI 
Art. 485 din Legea 227/2015 - Autorit ăţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata 
taxelor speciale instituite conform art. 484 pentru urm ătoarele persoane fizice si juridice: 

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

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990,  republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi persoanele 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) instituţiile sau unităţile care func ţionează  sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale ş i 
Cercetării Stiintifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite 
pentru activităţi economice; 
d) fundaţiile infiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intre ţine, dezvolta ş i 

ajuta instituţii de cultură  naţională , precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi 

cultural; 
e) organizaţhle care au ca unic ă  activitate acordarea gratuit ă  de servicii sociale in unităţi  specializate 
care asigură  găzduire, ingrijire social ă  şi medicală, asistenţă , ocrotire, activit ăţi de recuperare, 
reabilitare ş i reinserţie socială  pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate in dificultate, in condi ţiile legii; 
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate ş i 
reprezentan ţh legali ai minorilor cu  hand .  . 	. - 	minorilor 	inca: : • ^- 	• 

de invaliditate. 
• Art.487 clin Legea 227/2015 — Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata 

taxelor instituite conform art.486 tu -matoarelor persoane fizice sau juridice: 



a) veteranii de r ăzboi, văduvele de război şi văduvele nerec ă să torite ale veteranilor de r ăzboi; 
b) persoanele fizice prev ăzute la art. din Decretul - lege nr. 1 18/1990, republicat. cu  modificările ş i 
compl etări I e ulterioare; 
c) institu ţiile sau unităţile care func ţionează  sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale ş i 
Cercet ă rii Ş tiintifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excep ţ ia incintelor folosite 
pentru activităţi economice; 
d) fundaţiile infiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intre ţine, dezvolta ş i 
ajuta instituţii de cultură  naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social ş i 
cultural; 
e) organizaţiile care au ca unică  activitate acordarea gratuit ă  de servicii sociale in unit ăţi specializate 
care asigură  găzduire, ingrijire social ă  ş i medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 
reabilitare ş i reinserţie socială  pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, in condi ţiile legii. 

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

Art. 493. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage r ăspunderea disciplinară , 
contraven ţională  sau penală, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare. 

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

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

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

(3) Contraventia prevăzută  la alin. (2) lit. a) se sanctioneaz ă  cu amendă  de la 70 lei la 
279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă  de la 279 lei la 696 lei. 

(4) incălcarea normelor tehnice privind tip ărirea, inregistrarea, vânzarea, evidenta ş i 
gestionarea, după  caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie 
şi se sanctionează  cu amendă  de la 325 lei la 1.578 lei. 

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

(6) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de c ătre primari ş i 
persoane imputernicite din cadrul autorit ătii administratiei publice locale. 

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

(8) Contraventfilor prev ăzute în prezentul capitol Ii se aplic ă  dispozitfile Ordonantei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventinor, aprobat ă  cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modific ările şi completările ulterioare. 

Contraventiilor prevăzute fi se aplică  dispozitfile Ordonantei de Guvem nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contraven ţfilor, aprobată  cu modific ări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achit ării, pe loc sau în 
termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului - verbai ori, dup ă  caz, de la data 
	comunicălii-acestuia,-a jumătate-clin-minimul 

Taxe pentru eliberarea certificate ţ or de urbanism ,a autorizatiilor de 
construire si a altor avize si autorizatii. 



Orice persoan ă  care trebuie s ă  ob ţ ină  un certificat, un aviz sau o autorizatie 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 autorizatiilor de construire ş i a 
altor avize ş i autorizatii este egala cu suma prevazuta in tabel conform art. 474 alin. 1 din Legea 
227/2015 , astfel : 

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

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

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

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

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cl ădire rezidentială  sau 
clădire-anexă  este egală  cu 0,5% din valoarea autorizată  a lucrărilor de construcţii, art.474 alin. (5) 
din Legea 227/2015. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decăt cele 
menţionate la alin. (5) este egală  cu 1% din valoarea autorizată  a lucrărilor de constructie, inclusiv 
valoarea instalaţiilor aferente, art.474 alin. (6) din Legea 227/2015. 

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

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totală  sau parţială, a unei construc ţii 
este egală  cu 0,1% din valoarea impozabilă  stabilită  pentru determinarea impozitului pe cl ădiri, 
aferentă  părţii desfiinţate. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excav ări necesare lucrărilor de cercetare 
şi prospectare a terenurilor in etapa efectu ărn studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează  de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se calculează  prin inmulţirea numărului de metri p ătraţi de teren ce vor fi 
efectiv afecta ţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă  intre 0 şi 15 lei. 

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

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucr ările de organizare de şantier 
în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse in alt ă  autorizaţie de construire, este egal ă  
cu 3% din valoarea autorizat ă  a lucrărilor de organizare de şantier. 

Taxa_peatru_eliberarza-autorizatioi- de_amenajare-G1P—tabere-de-corturi y-căsule-sau-r-ttlote-
ori campinguri este egal ă  cu 2% din valoarea autorizat ă  a lucrărilor de construcţ ie. 

Taxa pentru autorizarea amplas ării de chio şcuri, containere, tonete, cabine, spatii de 
expunere, corpuri ş i panouri de afi şaj, firme ş i reclame situate pe e ăile ş i îri spatiile publice este 
de pOnă  la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru p ătrat de suprafat ă  ocupată  de construc ţ ie. 



Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucr ă rile de racorduri ş i bran şamente la 
retele publice de ap ă , canalizare, gaze, termice, energie electric ă , telefonic şi televiziune prin 
cablu se stabile şte de consiliul local ş i este de până  la 13 lei, inclusiv, pentru tiecare racord. 

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

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabile şte de consiliul 
local şi este de până  la 20 lei, inclusiv. 

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

Taxa pentru elibrarea/avizarea anuala a autorizatie privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica. Persoanele a căror activitate se fficadreaz ă  in grupele 561 - Restaurante, 563 - 
Baruri ş i alte activităţ i de servire a b ăuturilor şi 932 - Alte activit ăţ i recreative şi distractive potrivit 
Clasificării activităţilor din economia naţională  - CAEN, actualizată  prin Ordinul Presedintelui 
Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasific ării activităţilor din 
economia naţională  - CAEN, datorează  bugetului local al comunei, ora şului său municipiului, după  
caz, in a cărui rază  administrativ-teritorial ă  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, în surnă  de: 
a) pănă  la 4.000 lei, pentru o suprafaţă  de până  la 500 mp, inclusiv, respectiv : 
- 200 lei/an pentru suprafata pana la 50mp inclusiv 
-500 lei/an pentru suprafata de la 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 
b) până  la 8.000 lei pentru o suprafaţă  mai mare de 500 mp, respe,ctiv 4000 lei/an pentru suprafata 
mai mare de 500 mp 

Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul in care 
comerciantul indepline şte condiţiile prevăzute de lege, se emite de c ătre primarul in a cărui rază  de 
competenţă  se afiă  amplasată  unitatea sau standul de comercializare 

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

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU 
Sunt stabilite onform 0.G.80/2013 cu toate modificarile si completarile ulterioare. 

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

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

DIRECTOR pENERAL, 
NicoleţEţ  Ţapoi 

SEF SERVICIU, 	SEF BUIES —PJ, 	rSEF BU • S-PF, 
Iulian Marin 	Cristina Antohe 	Mihael›. 

   



TAXE SPECIALE 

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

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

Propunem pentru anul 2018 taxele speciale instituite in baza art.484 din Legea nr.227/2015 si 
a Legii nr.273/2006 prevazute in ANEXA 2 

ANEXA 2 
1. SECRETARIAT SI REGISTRUL AGRICOL 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 

2017 
NIVEL VALABIL 

2018 
1. Taxă  eliberare copii după  documente 

existente in arhivă  
61ei/pag 2 lei/pag 

Taxă  eliberare copii după  documente 
existente în arhivă  conforme cu originalul 

- 5 lei/pag 

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

cesiune, asociere, inchiriere 
6 lei 6 lei 

5. Taxă  timbru adeverinţă  1 leu - 

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

- 6 lei/pag 

2. DIRECTIA ARHITEC SEF 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2017 NIVEL VALABIL 2018 

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. 116 lei/ 5 min 
4 Taxă  pentru participare la 

receptii la terminarea 
lucrarilor ca delegat si/ sau 

specialist din partea autoritatii 
publicelocale 

100 lei/ pentru constructii 
pana la 150mp suprafata 

desfasurata 

100 lei/ pentru constructii 
pana la 150mp suprafata 

desfasurata 

200 lei / pentru constructii 
cu peste 150 mp suprafata 

desfasurata 

200 lei / pentru 
constructii cu peste 150 

mp suprafata desfasurata 
5 Taxă  supraveghere/cercetare 

arheologică, in funcţie de 
complexitatea ş i locaţia 

lucrării 

58 lei/ mp 50 lei/ mp 

6 Taxa pentru emiterea 
d 1 i de funcFinare--- 

pentru produsele si serviciile 
de piata in Municipiul Tecuci 

- 80 lei 

3. SERVICIUL VENITURI SI EXECUTARE SILITA  
NR. 	DENIJMIREA TAXEI 	NIVEL VALABIL NIVEI, VALABIL  



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

fiscal in aceeasi zi cu depunerea cererii 
15 lei 15 lei 

4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2017 NIVEL VALABIL 2018 

1 Taxă  autorizaţie de transport 
public in regim de taxi 

1000 lei / auto 1000 lei / auto 

2 Taxă  viză  anuală  transport in 
regim de taxi 

400 lei/auto 400 lei/auto 

3 Taxă  acces 	locuri asteptare 
chenţi taxiuri 

139 lei/auto/an 140 lei/auto/an 

4 Taxă  parcare rezidenţă  70 lei/an 135 lei/an 
5 Taxă  licenţă  stradală  5 lei/mp/zi• 5 lei/mp/zi 
6 Taxă  parcare publica 

Zona A 
Zona B 
Zona C 
Zona D 

- 

2 lei/ora 
1,5 lei/ora 
1 leu/ora 

0,5 lei/ora 
7 Taxa 	abonament 	zilnic 

parcare publica 
- 14 lei/zi 

8 Taxă 	de 	eliberare 	atestat 
administrator 	asociaţie 	de 
proprietari 

116 lei 120 lei 

9 Taxă  emitere acord SADPP 
in 	vederea 	obţinerii 
autorizaţiei 	 de 
construire/desfiin ţare 

35 lei - 

10 Taxă 	pentru 	inregistrare 
vehicule 
-mopede 
-vehicule cu trac ţiune animală  
şi utilaje 

50 lei 
82 lei 

50 lei 
80 lei 

11 Taxă  pentru viză  autorizaţie 
de transport, pentru o 

perioadă  de 5 ani 
500 lei 500 lei 

12 Taxă  pentru eliberarea unei 
noi autorizatii de tip in regim 

de taxi ocazionate de 
pierderea, deteriorarea sau- 

ditrugerea autorizatiei precum 
si in cazul inlocuirii 

autovehicolului 

100 lei 100 lei 



13 Tax ă  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 

-F 

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

Zona D 2 lei/mp/an 2 lei/mp/an 
Plata taxei pentru ocuparea domeniului public si privat se va face lunar, p ănă  la data de 25 inclusiv a lunii urm ătoare fiec ărei lună, 

pentru toat ă  perioada in care detin ătorul nu are stabilit ă  modalitatea de folosint ă  a terenului. 

14 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 

15 Taxă  aviz privind accesul pe 
arterele de circulaţie interzis a 

autovehiculelor după  cum 
unnează : 

Auto pasnă  la 3,5 tone 20 ki /zi sau abonament 
lunar 200 lei 

15 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei 

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

20 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei 

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

20 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei 

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

30 lei /zi sau abonament 
lunar 300 lei 

16 Taxă  de blocare-deblocare 
vehicole 

23 lei/auto 100 lei/auto 

17 Taxa aviz privind accesul 
autovehiculelor pe strazile cu 

restrictii de tonaj 
a.autovehicule cu masa totala 

pana la 10 t 

50 lei/zi sau abonament 
500 lei/ luna 

50 lei/zi sau abonament 
500 lei/ luna 

b.auto-vehicule cu m-asa- totala - 
intre 10 t — 20 t 

100 lei/zi sau a. onament 
1000 lei/ luna 

- 100 leilzi sau abonament 
1000 lei/ luna 

c.autovehicule cu masa totala 
peste 20 t 

150 lei/zi sau abonament 
1500 lei/ luna 

150 lei/zi sau abonament 
1500 lei/ luna 

18 Taxă  autorizaţie dis_pecerat taxi 5.0 0_ 1 e i 	_ 500 lei 

19 Taxă  viză  anuală  autoriza ţie 
dispecerat taxi 

200 lei 200 lei 

20 lei 20 Taxa eliberare duplicat 
certificat Mregistrare in cazul 

- 



pierderh, furtuhii. distrugerii, 
deteriorarii  

5. BIROU DRUMURI 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2017 

NIVEL VALABIL , 

2018 
1. Taxa acord de ocuparea domeniului public 

de racorduri/bransamente 
15 lei/mp 15 lei/mp 

6. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDEN ŢĂ. A PERSOANEI 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2017 

NIVEL VALABIL 
2018 

1 Taxă  serviciu de transcriere (recuperare 
materiale consumate) 

2 lei 2 lei 

2 Taxă  pentru oficierea c ăsătoriei in zilele 
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 

100 lei 100 lei 

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

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

Primarul Municipiului Tecuci 

- 100 lei 

4 Taxă  pentru oficierea căsătoriei, pentru 
viitorii soti care au domiciliile in 

Municipiul Tecuci sau unul dintre viitorii 
soti are domicifiul in Municipiul Tecuci, 

in alta locatie decat sediul starii civile 

- 250 lei 

5 Taxă  eliberare, la cerere, a cerrificatelor 
de stare civilă(duplicat) de naştere, de 

casatorie, de deces si de divort, în situa ţia 
pierderii, sustragerii sau deterio ării 

acestora, precum şi ca urmare a soficitărfi 
de preschimbare a acestora cu noile tipuri; 

8 lei 8 lei 

6 Taxă  eliberare extrase multilingve de 
naştere, căsătorie, deces 

8 lei 8 lei 

7 Taxa eliberare dovada de stare civila 8 lei 8 lei 

8 Taxă  extrajudiciar ă  de timbru privind 
inregistrarea, la cerere, in actele de stare 

civila a schimbarii numelui si sexului 

- - 

9 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 lei 

10 Taxa carte de identitate provizorie 1 leu 1 leu 

1 1 Taxă  extrajudiciară  de timbru 5 lei - 



12 	Taxă  inform.aţii persoane 	 1 leu 	 1 leu 

7. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 

2017 
NIVEL VAI,ABIL 

2018 
1 Taxa anuala de intretinere cimitir 20 lei/an/loc 20 lei/an/loc 

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



U.A.T. TECUCI 
BIROUL UIES-PF 
BIROUL UIES-PJ 

Anexa nr.1 

LA H.C.L. TECUCI NR. 	'5'  DIN 	  

TAI3LOUL 
Cuprinzand valorile impozabile ,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate acestora, 

precum si amenzile pentru anul 2018 stabilite in sume fixe 
I.Codul Fiscal —TITLUL IX-Impozite si taxe locale 

NR. 
CRT. 	DE,NUMIRE 1M , TAXA U/M  

NIVEL APROBAT 
2017, CONFORM 

169/29.12.2016 

PENTRU ANUL 
HCL TECUCI 

NIVEL APLICABIL PENTRU 
ANUL 2018, CONFORM LG. 

227/2015 

COEFICIENT 
DE 

MAJORARE 

NIVEL CARE SE PERCEPE DE I,A 
01 .01.2018,CONF.APROB.C.L.TECIJCI 

Cladire cu instalatie 
electrica, de apa, de 

canalizare si de 
incalzire (conditii 

cumulative) 
..Co1.5 x 7 

Cladire tara 
instalatie 

electrica, de 
apa. de 

canalizare si 
de incalzire 

r-,-,i(--, v 	7 

Cladire cu 
instalatie 

electrica, de apa, 
de canalizare si 

de incalzire 
(conditii 

cumulative) 

Cladire fara 
instalatie 

electrica, de apa, 
de canalizare si 

de incalzire 

Cladire cu 
instalatie 

electrica, de apa, 
de canalizare si 

de incalzire 
(conditii 

cumulative) 

Cladire fara 
instalatie 

electrica, de 
apa, de 

canalizare sau 
de incalzire 

I 	 2 	 3 	 4 	 5 	
. 

6 	 7 	 8 
 

9  IlV.FPOZIT/TAXA 	PE'  
CLADIRI DATORAT DE  
PERSOANE FI CE 
(VALORI IMPOZ • BILE PE 	. 
METRU PATRAT ) E 1 . 

SUPRAFATA CO STRUITA ! 
DESFASURATA- RT.457 
ALIN.2 DIN LEGE 227/2015) ' 
A) CLADIRE CU ADRE DIN 
BETON ARMAT S U CU i 	___LEI 

'  PERETI EXTERIO 1 DIN 	M.P  
CARAMIDA ARS i  SAU DIN . 
ORICE ALTE MA ERIALE 
REZLJLTATE IN U MA UNUI 
TRATAMENT TE MIC SI/SAU . 

i CHIMIC 	 i 

1000 	600 	1000 	600 	x 	 1000 	 600 



• 

B) CLADIRE CU P 
EXTERIORI DIN LEMN, 
PIATRA NATURA 
CARAMIDA NEA 
VALATUCI SAU 
ALTE MATERIAL 
UNUI TRATAME 
SI/SAU CHIMIC 

.RETII 
DIN 

A, DIN 
SA DIN , 
IN ORICE 
NESUPUSE 

T TERMIC 	' 

LEI 
M.P 300 200 300 200 ' 	 x 300 200 

C) CLADTRE-ANEXA 
CADRE DIN BETON 
SAU CU PERETI EXTERIORI 
DIN CARAMIDA 
DIN ORICE ALTE 
REZULTATE 1N URMA 
TRATAMENT TERMIC 
CHIMIC 

CU 
ARMAT 

ARSA SAU 
MATERIALE . 

UNUI 
SI/SAU ' 

LEI 
M.P 200 175 200 175 x 200 175 

D) CLADIRE-ANEXA 
PERETII EXTERIORI 
LEMN, DIN PIATRA 
NATURALA, DIN 
NEARSA, DIN VALATUCI 
DIN OR10E ALTE 
NESUPUSE LJNUI 
TRATAMENT TERMIC 
CHIMIC 

CU , 
DIN 

1 

CARAMIDA 
SAU , 

MATERIALE . 

, 
SI/SAU 1  

LEI 
M.P 

125 75 125 75 x 125 75 

E) IN CAZUL 
CONTRIBUABILQLUI CARE 	, 
DETINE LA ACEE1 SI ADRESA 
INCAPERI AMPL SATE LA 
SUBSOL, LA DEIVISOL SI/SAU 
LA MANSARDA, tITILIZATE 
CA LOCUINTA, IT ORICARE 
DINTRE TIPURIL DE 
CLADIRI PREVA UTE LA 
LITERA A-D 

LEI 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 

" 

X 

75% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA CLADIRII 

75% DIN 
SUMA CARE 

S-AR 
APLICA 

CLADIRII 

M.P 

• 
2 

, 



11 1N CAZUL 
CONTRIBUABIL 
DETINE LA ACE 
I N CAPERI AMPL 
SUBSOL, LA DEI 
LA MANSARDA, 
IN ALTE SCOPUl 
DE LOCUINTA, I 
DINTRE TIPURII 
CLADIRI PREVA 
LITERA A-D 

NOŢA : 
1 . 	In cazul cladirilc 

coeficient de trar 
Pentru detcm-nn2 
corectie : 

Zonele A,B,C si 
2. Pentru el ădirile s 
3. Valoarea impoza 

a) Cu 50%, pen 
b) Cu 30%, pen 
e) Cu 10%, pen 

i 
LUI CARE 
ASI ADkESA 
,SATE LA 
ISOL SI/SAU 
JTILIZATE 
[ DECAT CEL 
ORICARE 

I DE 
UTE LA 

LEI 
M.P 

50% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA 
CLADIRII 

50% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA 
CLADIRII 

50% DrN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA 
CLADIRII 

50% DIN 
SUMA CARE 

S-AR 
APLICA 

CLADIR]I 

x 

50% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA CLAD1RII 

50% DIN 
SUMA CARE 

S-AR 
APLICA 

CLADIRII 

care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu 1.111 
sformare de 1,40. 
rea valorilor ipozabi1e, conform rangului localitatii si zonelor din cadrul acesteia, la valorile impozabile se vor aplica urmatorii coeficienti de 

ZONA IN CADRUL 
LOCALITATII 

COEFICIENT DE 
CORECTIE 

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

) corespund zonarii stabilite pentru terenurile situate in intravilan 
-ucturate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri ş i 8 apartamente,coeficien ţii de corec ţie mentionaţi la punctul 1 vor fi diminua ţ i cu 0,10. 
Ila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, astfel 
-u cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ; 
-u 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; 
-u 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. 

3 



NR. 
CRT. 

1- 	

DENUMIRE IMPOZIT, TAXA 
I 

U/M 

NIVEL APROBAT 
PENTRU ANUL 

2017, 
CONFORM 

HCL.169/2016 

NIVEL 
APLICABIL 
CONFORM 

LEGII 227/2015 

COEFICIENT 
DE 

MAJORARE 
* 

*NIVEL CARE 
PERCEPE DE L 

01.01.2018 
Co1.4 x 5 

1  2 3 4 5 	— ) 
IIVIPOZITUL E CLADIR  DATORAT DE PERSOANELE  

a57  DIN LE EA 227/2015) 
le rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
impozitul/taxa i pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii 

% ASUPRA 
VALOR1I 

IMPOZABILE 
A CLADIRII 

0,08% 

___ 

0,08% -0,2% 12,5% 0.09% 

_ 

FIZICE  (ART. 
(1) Pentru 	cladir 
persoanele fizice 
unei cote cuprinse 

 	cladirii 

(2) Pentru claciirile 
persoanele fizice 
unei cote cuprinse 

nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
intre 0,2% - 1,3% inclusiv, asupra valorii impozabile a 

-„- 0,2% 0,2%-1,3% 25•% 0.7% 

(3) Pentru cladirite 
persoancle 	fizice, 
impozitul/taxa pc 
	 asupra valorii impozabile 

nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
utilizate 	pentru 	activitati 	din 	domeniul 	agricol, 

cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% 
a cladirii 

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

(4) In 	cazul 	in 
prevederilor alin. 
asupra valorii impozabile 

	

_ 	_ 

care 	valoarea 	cladirii 	nu 	poate 	fl 	calculata 	conf. 
(1), impozitul Se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% 

cleterminate conform art. 457 
2°/0 - 	2% X 	 -)% 

In cazul cladi•ilor 
	 fizice impozitul se 

cu destinatie mixta afiate in proprietatea persoanelor 
ca1culeaza couform art. 459 

-„- x x X x 

II. IMPOZTTUL/tAXA PE CLADIRI 	DATORAT 	DE 
% ASUPRA 
VALORII 

IMPOZABILE 
A CLADIRII 

0,08% 0,08%-0,2% 12,5% 0.09°,10 
PERSOANE J RIDICE (ART.460 DIN LEGEA 227/2015) 
(1) Pentru cladir le rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoancle juridic 	impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unei cotc cuprins 	intre 0,08%-02% asupra valorii impozabile a cladirii 
31 decembrie a a ului anterior 
(2) Pentru cladiri e nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridic 	impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unci cotc cuprins 	intre 0,2% - 1,3% inclusiv, asupra valorii impozabile a 
cladirii 31 dccem rie a anului antorior 

- „ - 0,2% 0,2%-1,3% 250% 0,7% 

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridie, 	utilizate 	pentru 	activitati 	din 	domeniul 	agricol, 
impozitulhaxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% 
asupra valorii imp,ozabile a cladirii 

- f 5 - 0,4% 0,4% x 0,4% 

(4) 1n 	cazul 	cfxdirilor 
persoanelor juridi7,e, 
calculat pentru su3rafata 
impozitul 	calcuk.- t 
conform alin(2) sm 

cu 	destinatie 	mixta 	aflate 	in 	proprietatea 
impozitul se determina prin insumarea impozitului 

folosita in scop rezidential conform alin.(1), cu 
pentru suprafata folosita in scop nerezidential, 

(3) 

x x x x 

4 



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

5% 5% x 50/0  

I 

III. TAXA PE CLADIRI, DATORATA DE PERSOANELE JURIDICE  
PENTRU CLADIRILE PROPRIETATE PUBLICA SAU PRIVATA  
A STATULUI 	ORI A 	CONSILIULUI 	LOCAL 	TECUCI, x 	 x 

Se stabileste in 
conditii similare 
impozitului pe 

cladiri 

x 
* Se stabileste in 
condnii sirn ilare 

impozitillui pe cladiri CONCESIONATE, 	INCHIRIATE, 	PRIMITE 	IN 
ADMINISTRARE SAU IN FOLOSINTA 

w. IMPOZITUL/tAXA 	pc terenurile situate in intravilan — 

LEI/HA 
6042 6042-15106 10% 6647 

tcrenuri cu constructii si terenui inre2istrat in renistrul aericol 
ca fiind terenuri cu constructd  
(art. 465 alin. 1 ciin Legea 221/2015) 

- 	ZONA A 

- 	ZONA E LEI/HA 	 4215 4215-10538 10% 4637 
- 	ZONA C 	 , LEI/HA 	 2668 2668-6670 10% 2935 
- 	 ZONA E LEI/HA 	 1410 1410-3526 10% 1551 

L 

V. 

NR. 
CRT. 

1 

IMPOZITULTAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN CARE SUNT INREGISTRATE IN REGISTRUL AGRICOL LA 
ALTA CATEGORIE DE ÎOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII, (ART.465 ALIN.3 DIN LEGEA 227/2015 — NIVEI, 
PENTRU LOCALITATI  
LEI/HA -  

CATEGORIA 
DE FOLOSINTA 

URBANE DE RANGUL II) 

ZONA 
NIVEL APROBAT PENTRU ANUL 2017, 

CONFORM HCL.169/2016 
NIVEL APLICABIL IN ANUL 2017 

CONFORM LEGII 227/2015 
*NIVEL CARE SE PERCEPE DE LA 

01.01.2018 CONFORM APROBARII C.I.. 
TECUCI 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C  
76 

i 	ZONA 
	 D r 	60 TERENI ARABIL 112 84 76 60 112 84 76 60 112 84 

2 PASUNE 84 76 60 52 84 76 60 	. 52 84 76 60 52 
FANEATA 84 76 60 52 84 76 60 52 84 76 60 52 

4 VIE 184 140 112 76 184 140 112 76 184 140 112 76 
5 I,IVADA 	• 212 184 140 112 212 184 140 112 212 184 140 11 2  

6() 	• 
6 PADURE SAU A T TEREN Cy 

VEGETATIE FO ESTIERA 
112 84 76 60 112 84 76 60 112 84 76 

TEREN CU APE 60 52 32 X 60 52 32 X 60 52 32 , 

8 

— 

DRUMURI SI CAI FERATE 	• X X X • X X X X X X X X 

, NEPRODUCTIV X X X X X 	— X X X X X x 

, 

5 



VI. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN ( ART.465 ALIN.7 COROBORAT CU ART. 457 ALIN 6 DIN LEGEA 
227/2015)  

- LE1 1 - 1 

NR. 
CRT. 

--.._ 
---------------, ZONA 

NIVEL APROBAT PENTRU ANUL 2017, 
CONFORM HCL.169/29.12.2016 

NIVEL APLICABIL IN ANUL 2017 
CONFORM LEGII 227/2015 

NIVEL CARE SE PERCEPE DE LA 
01.01.2018 CONFORM APROBARII C.1 

TECUCI 
CATEGORIA 
DE FOLOSINT . 

ZONA 
A 

Coef.2,40 

ZONA 
B 

Coef.2,30 

ZONA 
C 

Coef.2,20 

ZONA 
D 

Coef.2,1 0 

ZONA 
A 

Coef.2,40 

ZONA 
B 

Coef.2,30 

zONA 
C 

Coef.2,20 

ZONA 
D 

Coef.2, 10 

ZONA 
A 

Coef.2,40 

ZONA 
B 

Coef2,30 

70NA 
C 

Coef.2,20 

ZONA 
D 

Coel 2. I ( 
i 	--- - TEREN CU CONSTRUCTII 74,40 64,40 57,20 46,20 74,40 64,40 57,20 46,20 74,40 64,40 57,20 46.20 
2 ARABIL 120,00 110,40 99,00 88,20 120,00 110,40 99,00 88,20 120,00 110,40 99 , 00 88.20 

r- 	3 PASUNE 67,20 59,80 48,40 42,00 67,20 59,80 48,40 42,00 67,20 59,80 48,40 42.00 
1 FANEATA 67,20 59,80 48,40 42,00 67,20 59,80 48,40, 42,00 67,20 59 , 80 48,40 42.00 
5 

I r- 

VIE PE ROD. A 
PREVAZUTA LA 

TA DECAT CEA 
NR.CRT.5.1 1  

132,00 121,90 110,00 100,80 132,00 121,90 110,00 100,80 132,00 121,90 110,00 100.8( 

5.1 VIE PANALA I NTRAREA PE ROD X X X X X X X X X X X X 
6 LIVA-DA-PE ROD, 

PREVAZUTA LA 
ALTA DECAT CEA 

NR.CRT.6.1' 
134,40 121,90 110,00 100,80 134,40 121,90 110,00 100,80 134,40 121,90 110,00 100,8( 

6,1 LIVADA PANA 
ROD 

LA INTRAREA PE 
i X X X X X X X X X X X X 

7 PADURE SAU ALT 
VEGETATIE, FORESTIERA, 
EXCP,PT1A CELEI 
NR.CRT.7.1 

TE,REN CU 
CU 

PREVAZUTE LA 
38,40 32,20 26,40 16,80 38,40 32,20 26,40 16,80 38.40 32,20 26,40 16.80 

------ 
7.1 PADURE 1N V RSTA DE PANA LA 

20 ANI SI PAD RE CU ROL DE 
PROTECTIE 	i 

X X X X X X X X X X X 

8 TEREN CU APP1, 
CU AMENAJARI 

ALTUL DECAT CEL 
PISCICOLE 

14,40 11,50 4,40 2,10 14,40 11,50 4,40 2,10 14,40 11,50 4,40 
, 

2.10 

8,1 TEREN CU AMENAJARI PISCICOLE 81,60 71,30 61,60 54,60 81,60 71,30 61,60 54,60 81,60 71,30 61,60 54.60 
L 9 DRUMURI SI C 1 FERATE X X X X X X X X X X X X 
-T6---  NEPROISUCTIV X X X X X X X X X X X X 

Se majoreaza limpozitul 
• 	Criteriile de i 

pe clădiri şi impozitul pe teren cu 500% pentru cl ădirile ş i terenurile neingrijite, situate in intravilan. 
cadrare a cladirilor si terenurilor vor fi aprobate prin hotarare de consiliu local. 

,- 

A - 



[ 	VII. IMPOZITULIPE 
A.1) MIJI,OACE 

MIJLOACELE DE TRANSPORT 
DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA (ART.470 ALIN.2 DIN LEGEA 227/2015) 

NR. 
CRT. 

MIJLOd DE TRANSPORT 
U/M 

ANUL 2017 ANUL 2018 
NIVEL 

APROBAT 
CONFORIVI HCL 

169/2016 

NIVEL APLICABIL 
CONFORM LEGII 

227/2015 

COEFICIENT DE 
MAJORARE 

* 

NIVEL CARE S 
PERCEPE DE 1, 

01.01.2018 
CONFORM 

APROBARII C.I 
TECUCI 

o 1 2 3 l6 
I. VEHICULE INMATRICiJLATE 

, 

MOTOCICLETE 
CVADRICICLU 
CA PACITATEA 
I 600 CM 3  INCL 

TRICICLURI, , 

I SI AUTOTURISME CU 
CILINDRICA DE PANA LA 
SIV. 

LEI/200 CMC 
SAU 

FRACTIUNE 
DIN ACESTA 

8 8 X 8 

,. MOTOCICLETE 
CVADRICICLU 
CILINDRICA DE 

TRICICLURI SI 
,.1 CU CAPACITATEA 
PESTE 1600 CM 3  

AUTOTURISME 
CILINDRICA INTRE 
INCLUSIV. 

CU CAPACITATEA 
1601 CMC SI 2000 CMC 

- „ - 

18 
- 

18 X 18 

AUTOTURISME 
CILINDRICA INTRE 
INCLUSIV. 

CU CAPACITATEA 
2001 CMC SI 2600 CMC 

, 

72 72 X 72 

AUTOTURISME 
C1LINDRICA INTRE 

CU CAPACITATEA 
2601 CMC ST 3000 CMC. 

144 144 X 144 

AUTOTURISME 
CILINDRICA DE 

CU CAPACITATEA 
PESTE'3001 CMC. 

290 290 X 290 

AUTOBUZE, ALTOCARE. MICROBUZE 24 24 X 24 

ALTE AUTOVE 
MAXIMA AUT 
TONE INCLUSI 

ICULE CU MAI SA TOTALA 
RIZATA DE PANA LA 12 

. 

- „ - 30 30 X 	 30 

TRACTOARE INMATRICULATE 18 18 X 	 18 
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, 

MIJLOC DE TRANSPORT U/M ANUL 2017 

ANUL 2018 

NIVEL APLICABIL 
CONFORM LEGII 

227/2015 

COEFICIENT DE 
MAJORARE 

NIVEL CARE SI 
PERCEPE DE L. 

01.01.2018 
CONFORM 
APROBARII 
C.L.TECUC1 

n , 	 i 2 3 4 5 6 
II. VEIIICULE I REGISTRATE 

1. VEHICULE C CAPACITATE 
CILINDRICA 

lei /200cmc X 

1.1 VEHICIJI, INREGISTRATE CU 
CAPACI ATE CILINDRICA 

■ 4800 CMC. 

Lei/200cmc 4 2-4 X 4 

1.2 VEHICUL INREGISTRATE CU 
CAPACI ATE CILINDRICA 

4800 CMC. 

- ,,- 6 4-6 X 6 

2. VEHICULE 
CILINDRICA 

FARA 	CAPACITATE 
EVIDENTIATA 

- 9, - 150 50-150 X 150 

, Cota prev ăzută  la art. 

, 

470 aljn. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport hibride, impozitul se reduce cu 75%) 

i 
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C(J MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SATT MAI MARF,IW. 11 TnNv 
L (art.470 alin.5 din Leg a 227/2015) 

1  
1 

NUIVI • RUL AXE OR SI MASA 
TOTA A MAXIM AUTORIZATA 

Impozitul,in lei, aprobat pentru anul 2017 
HCL.Tecuci nr.169/2016 

-lei/ron- 

Nivelul care se percepe de la 01.01.2018. 
conform OUG 79/08.11.2017 si aprobat de C1 

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

Alte 	sisteme de 	suspensie 
pentru axele motoare 

Axe motor cu sistern de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte 	sisterne 	de 	suspens 
pentru axele motoare 

o  2 3 4 5 
1. 

. 

VEHICULE CU DOUA AXE : 

0 133 0 142 a)Masa dc cel pulin 12 tone, dar ntai mica de 13 tone 

'n-lai b)Masa de cel pu in 13 tone, dar 	mica de 14 tone 133 367 142 395 
c)Masa dc cel pulin 14 tone, dar Hai mica de 15 tone 367 517 395 555 
d)Masa de cel pu in 15 tone, dar fltai mica de 18 tone 517 1169 555 1257 
e)Masa de cel pulin 18 tone 517 _ 1169 555 1257  

2. 

3. 
i 

■ 

T/EHICULE Cr TREI AXE :  

a)Masa de ce1 pulin 15 tone, da• mai mica de 17 tone 133 

. 

231 142 248 
b)Masa de cel pu in 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 _ 474 248 509  
c)Masa dc ccl pulin 19 tone, dar 'mai mica de 21 tone 474 

— 
615 509 661 

d)Masa de cel pu in de 21 tone, car mai mica de 23 tone 615 947 661 1019 
c)Masa de cel pulin 23 tone, dar nai mica de 25 tone 947 1472 1019 1583 
ffflasa cle cel put n 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1472 1019 1583 
g)Masa de cel pu lin 26 tone 947 1472 1019 1583 
VEHICULE C PATRU AXE : 
a)Masa de cel pul'n 23 tone, dar rnai mica de 25 tone 615 623 661 670 
b)Masa de cel put;in 25 tone, dar Mai mica de 27 tone 623 973 670 1046 
c)N4asa dc cel pun 27 tone, dar inai mica de 29 tone 973 1545 _ 1046  _ 1661 r d)Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1545 2291 1661 2464 

_ e)Masa dc cel putin 31 tone, dar 'mai mica de 32 tone 1545 2291 1661 2464 
f)Masa de cel put n 32 tone 1545 2291 1661 2464 

9 



— 

TOTALA 
(art.470 

A.3) COMBINATH 1E AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFA CU MASA 
MAXIMA 4UTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE 

alin.6 din Lege 	227/2015) 

i 
NUMARUL AXELOR 
MAXIMA AUTORIZATA 

SI MASA TOTALA 
Impozitul,in lei, aprobat pentru anul 2017 	• 

conform HCL.Tecuci nr.169/2016 
-lei/ron- 

Nivelul care se percepe de la 01.01.201 8. 
conform OUG 79/08.11.2017 si aprobat dc C1 

Tecuci -lei/ron- 

Axe motor cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Axe motor cu sistern de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de SLISpell `i1-2 

pentru axele motoare 

o —  1 2 3 4 
1. 

1 
i , 

i 

VEHICULE C I  2 + I AXE : 
a)Masa de cel puti 	12 tone, dar riai mica de 14 tone 

I 
0 0 0 0 

b)Masa de cel put'n 14 tone, dar riai mica de 16 tone 0 0 0 0 
c)Masa de cel puti 	16 tone, dar Mai mica de 18 tone 0 60 0 64 
d)Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137 64 147 
e)Masa de cel puti ,  20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320 147 344 
f)Masa de cel putit22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414 344 445 
g)Masa de cel putil 23 tone, dar mai mica de 25 tone 

, 
414 747 445 803 

11)Masa de cel puti 	25 tone, dar Mai mica de 28 tone 747 1310 803 1408 
i)Masa dc ccl putii 28 tone 747 1310 803 1408 

2. 

, 	, 

VEHICULE C I 2 + 2 AXEl: 
128 299 138 321 a)Masa de cel putin 23 tone, dar tnai mica de 25 tone 

b)Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491• 321 528 
c)Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721 528 775 
d)Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871 775 936 
e)Masa de cel putin 29 tone, dar rgai mica de 31 tone 871 1429 936 1537 
()Masa cie cel putii 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1429 1984 1537 2133 
g)Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1984 3012 2133 3239 
h)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1984 3012 2133 3239 
i)Masa dc-cel putin 38 tone 1984 	

_ 
3012 2133 3239 

. VERICULE CU 2 + 3 AXE : 

1579 2197 1698 2363 a)Masa dc cel puti:t 36 tone, dar il.nai mica de 38 tone 

b)Masa de cel putin 

c)Masa de cel puti_l 
38 tone, dar mai mica de 40 tone 2197 2986 2363 

- 
3211  

40 tone 2197 2986 2363 3211 
. 

— 

VEHICULE C 3 + 2 AXE: 
1395 1937 1500 2083 a)Masa de cel puti 136 tone, dar Mai mica de 38 tone 

10 



b)Masa de cel puti i 38 tone, dar Mai mica de 40 tone 1937 2679 2083 2881 
c)Masa de cel putin 40 tone, dar i. -nai mica de 44 tone 
d)Masa de cel putin 44 tone 	; 

2679 
2679 

3963 
3963 

2881 
2881 

4262 
4762  

. VEHICULE CU 3 + 3 AXE: 
794 960 853 1032 

a)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 

b)Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1434 1032 1542 
c)Masa de cel putil 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1434 2283 1542 2454 
d)Masa de cel putin 44 tone 1434 2283 1542 2454 

i B) REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE CARE NU FAC PARTE DINTR-0 COMBINATIE DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULL 
ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE), MENTIONATA LA LITERA A3 

'(art.470 alin.7 din Lege 	227/2015) 1-s 

NR. 
' CRT. 

MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA 

• 

U/M 
NIVEL APROBAT 

PENTRU ANUL 
2017 CONFORIVI 

HCL 
169/29.12.2016 

NIVEL APLICABIL 
IN ANUL 2017 

CONFORM LEGII 
227/2015 

COEFICIENT 
DE MAJORARE 

* 

NIVEL CARE SE 
PERCEPE DE LA 

01.01.2018 
CONFORM 
APROBARII 
C.L.TECUCI 

Co1.4  x  5 
L 	0 • 

i 	i 2 3 4 5 6 

• 

, L. 

a)PANA LA 1 T -1\A 1NCLU$IV Lei 9 9 X 9 
b)PESTE 1 TONA, DA1;NU MAI MULT DE 3 
TONE 

Lei 34 34 X 34 

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

Lei 52 52 X 52 

d)PESTE 5 TONE Lei 64 64 X 64 

C) MULOACE DE TRANSPORT PE APA ( art.470 a in.8 din legea 227/2015) 
4;-  o 1 	 I 	2 3 4 5 6 

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

Lei 21 21 X 21 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopurt Lei 56 56 X 56 
3. Barci cu moto - Lei 210 210 X 210 
4. Nave de sport 
a cuantumului impozitului 
Normele metodo 

si agreement (criteriile de stabilire 
sunt prevazute in 

ogice de apliCare a codului fiscal) 

Lei 1119 0 - 1119 X 1119 

5. Scutere de apa Lei 210 210 X 210 

11 



— 	  

6. Remorchere si impingatoare : 

a) pana la 500 CP inclusiv  Lei 559 559 X 559 
b) peste 500 CP si pana la 2.00 CP inclusiv Lei 909 909 X 909  
c) pcste 2.000 CP si pana  la 4.000 CP inclusiv Lei 1398 1398 X 1398 
d) peste  4.000 CP  Lei 2237 2237 X 2237 

I 7. Vapoare -- pentru fiecare 1A)00 tdw sau fractiune 
din acesta  

Lei 182 182 X 182 

I 8. Ceamuri, slepuri si baraje fluviale : 

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

Lei 
182 182 X 182 

b) en capacitatea de incarcare de peste 1.500 de tone 
si pana la 3.00C de tone inclusiv  

Lei 280 280 X 280 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone Lei 490 490 X 490 
----VIII. TAXA PENTRU SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE 	alin.5 din Legea 227/2015) ,(art.477 

o  i 2 3 4 5 6 

. 

% DIN 
VALOAREA 
CONTRAC- 

TULUI 
EXCLUSIV 

TVA 

3 1 - 3 X 3 

-IX. L TAXA PENTRU AFISA.1 IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE (art.478 alin.1 lit a, b din Legea 227/2015) 
o 4 5 

a) IN CAZUL UNUI AFISAJ , ITUAT IN LOCUL IN 
CARE PERSOANA DERUISAZA 0 ACTIVITATE 
ECONOMICA(INCLUSIV 	FIRMA 	AGENTULUI 
ECONOMIC) 

LEI/MP 
SAU 

FRACTIUNE 
DE MP. 32 0 - 32  

6 

-, 

_ 	 

b) IN CAZUCORICARUI 
STRUCTURA DE 
PUBLICITATE 

ALT PANOU, AFISAJ SAU 
AFISAJ PENTRU RECLAMA SI 

- 	 - 23 0 - 23 X 23 

X. IMPOZITUL  PE SPECT 1  COLE(art.480 din Legea 227/2015) 
 	0 	i  i 2 3 4 5 6 

— 

a) PENTRU S 
OPERA, OPERETA, 
ALTA MANIFESTARE 
UNUI FILM LA 
DE CIRC SAI.: 
INTERNA SAU 

ECTACOLE DE TEATRU, BALET, 
CONCERT FILARMONIC SAU 

MUZICALA, PREZENTAREA 
CINEMATOGRAF, UN SPECTACOL 

ORICE COMPETITIE SPORTIVA 
INTERNATIONALA 

i 

, 

% Aplicat 
asupra 

incasarilor din 
vanzarea 

abonamente- 
lor si a 

biletelor de 
intrare 

2 2 X 2 

12 



■ 
i 

1 

1 
1 
1 

h 

b) PENTRU ALTE 
DECAT CELE 

(EX.:FESTIVALURI, 
SE,R ATE, RECITALURI, 

ARTISTICE 
CARACTER 

MANIFESTARI ARTISTICE 
ENUMERATE LA LITERA „a" 

CONCURSURI, CENACLURI, 
SAU ALTE MANIFESTARI 

ORI DISTRACTIVE CARE AU 
OCAZIONAL). 

.4,. 

5 5 5  X 

c) PENTRU ACTIVITATEA 
(IN LOCALITATI 

DE,VIDEOTECA 
URBANE DE RANGUL II) 

LEI/MP  
ZI 8 0 - 8 	. X 8 

d) PENTRU ACTIVITATEA 
( IN LOCALITATI 

DEDISCOTECA 
URBANE DE RANGUL II) 

, 	1 

LEI/MP  
ZI 12 0 - 12 X 12 

1, 	XJ. 

,  

RONIFICATIA SE ACORDA PENTRU PLATA CU ANTICIPATIE , PANA LA 31 MARTIE INCLUSIV A ANULUI RESPECTIV, A 
IMPOZITULUI PE CLA IRI TEREN SI MIJLOACE AUTO, DATORATE PENTRU INTREGUL AN DE CATRE CONTRIBUABILI 
I)ERSOANE FIZICE SI/ AU JURIDICE, (art.462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472alin. (2) DIN LEGEA 227/2015). 

1, 1 , % 10 0 — 10 X 10 

1 	XII. 
, 

AMENZI CARE SE APLICA DE BIROURILE UIES-PF/PJ (art.493 din Le2ea 227/2015) ** 

i 
i 

I I  

I: i 

a) Amenda pentru 
declaratiilor de 
alin. 2,6,7, alir 
alin. 2, 5, alin. 
4, 5 si alin. 6 lit. 
11. art. 478 alin. 

depunerea peste termen a 
impunere prevazute la art.461 
10 lit c, alin 12 si 13, art. 466 -[ 

7 lit c, alin 9 si 10, art 471 alin 2, 
b si c, art. 474 alin. 7, lit. c, alin. 
5 si art. 483 alin. 2. 

Lei 70-279 70-279 X 70-279 

b)Amenda pentru 
impunere prevazute 
10 lit. c, alin 12 
lit c, alin 9 si 10, 
si c, art. 474 alirt 
art. 483 alin 2. 

nedepunerea declaratiilor de 
de art.461 alin.2, 6, 7, alin 

si 13, art 466 alin. 2, 5 si alin 7 
art 471 alin 2, 4, 5 si alin 6 lit b 
7 lit c, alin 11, art. 478 alin 5 si 

Lei 279-696 279-696 

' 

X 279-696 

l 

c)Amenda pentru 
privind tiparirea, 
evidenta si gest 
abonamcntelor 
spectacole. 

incal,careanormelor 
inregistrarea, 

onarea dupacaz 
si a biletelor 

tehnice 
vanzarea, 

a 
de intrare la 

Lei 325-1578 325-1578 X 325-1578 
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XIII. 

d)Necomunicalea 
documentelor ce 
494 alin. 12 in 
lucratoare de la 

informatiilor si a 
natura celor prevazute la art. 

ermen de ce1mult 15 zile 
data Nimiri1 solicitarii 

Lei X 500-2500 X 500-2500 

e)Amenzilc pentru 
- 1imitele minine 
art. 493 alin 3 si 

perseane juridice 
si maxime aplicate conform 

4 se Majoreaza cu 300% 
Lei X X 300% Conform FICL 

PROCEDURA DE ACORDARE A 
CONFORM REGULAMENTULUI APROBAT DE C.L.TECUCI PRIN HCL FACILITATILOR FISCALE LA PLATA 

IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE 1  
PENTRU PERSOANE FIZICE, IN ANUL , 
2018 

, 
L. 
XIV. 

! 
[ 	 

a) 

b) 

c) 

1 

ANULARE CREANTE FI1SCALE Creantele fiscale restante , aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 le 
auleaza. Plafonul se aplica tuturor creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori. RESTANTE(art.266 din Legea nr. 207 /2015) 

*** 

* - Confcrm 
anual cu pana la 50% 

** - Limi 
- Cot 

si complet ă ri prin 
tncheierii procesu 

***- Se a 
1n vcdcrea stabilir•i 
scutirile sau redu 
se aplica incepan 
compartimentele 
pcntru anul fiscal 
valori, hitrucat in 

i  

prin exceptie cle I 
cazul in care consiliul 
55 alin (8') din 
finantelor public- 
urmare a incetarii 
decat cele care de 
decizia secretarul 

prevederiler 
de Consillul 

cle amenzilor 
traven ţ iilor p 
Legea nr. 180/2002, 
ui - verbal orl, 
lica incepand 

impoZitelor 
erile de la plata 

cu data de 01 
l e specialitate 
2018 impozitelesi 

i  icele ratei de 
prevederile 

local este 
cgea adminiStratiel 
pana la expirarea 
sau suspendarii 
erminasuspendarea 
i sau persoan6i 

art. 489 din Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul impozitelor si taxelor locale poate fi majorat 
local. 

care se pot aplica de Birourile UIES-PF si PJ. se  actualizeaza prin Hotarare a Guvernului. 
evăzute li se aplic ă  dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor, aprobat ă  cu modific ă ri 

cu modificările si completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achit ării, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data 
după  caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii 

cu 31.12.2017. 
si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, se stabilesc urmatoarele reguli: 

impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 si 469 
ianuarie 2018 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2017 si care sunt depuse Ia 

ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2018 inclusiv; 
taxele locale prev ăzute in sume fixe nu se majorează  faţă  de cele prevăzute in anul fiscal anterior, situandu-se la aceleeasi 

i-iflaţie este negativ, respectiv se situeaz ă  la nivelul de 98,45%. 
lit. c, nivelul impozitelor si taxelor locale se aproba prin dispozitie a primarului, pana la expirarea termenului prevazut la lit. C. in 
dizolvat sau prin decizie emisa de catre secretarul unitatii administrativ-eritoriale sau de catre persoana desemnata in conditiile art 

publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul administratiei judetene a 
termenului prevazut la litera c), in cazul in care consiliul local este dizolvat si primarul nu isi poate exercita atributhle ca 

mandatului in conditiile legii, ori in situatia in care fata de acesta au fost dispuse potrivit legii penale masuri preventive, altele 
mandatuluisi care fac imposibila exercitatea de catre acesta a atributiilor prevazute de lege. Dispozitia primarului, respectiv 

desemnate se aduc la cunostinta publica. (litera introdusa prin art. V din O.G. nr. 41/2015, in vigoare de la 30.09.2015) 

.. 	. 

1. Se : 
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XV.TAXA PENTRIT ELIRERARFA CFRTIFICA TF11112 A VI7VT nu I AI1TnAT7 ATIII rvr) , 
1:)enumire tax ă  Nivel aplicat In anul 2017 Nivel aplicat conform Legii 

- 227/2015 
Nivel aplicat in anul 2018 

DIRECTIA ARHITECT SEF 
Art. 474 
alin.(1)  

Taxa prItrti eliberarea certificatului de urbanism In mediu 
urban 

Taxa in lei Taxa in lei 

Suprafa ţa pentru card se ob ţine certificatul de urbanism 
	  a) pană  la 150mp, inchisiv 6 lei 5-6 lei 6 lei 

b) Intre 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 p ntru eliberarea,unei autoriza ţii de construire pentru 
o cl ădir care urmeaz ă  'a fi folosită  ca locuinţă  sau anex ă  la 
locuin ţ  

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

0,5 °/( ■■ din valoarea autorizat ă  a 
lucrărilor de construc ţ ii 

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

Art.474, 
alin.(10) 

Taxa p ntru eliberarea autoriza ţiei de foraje sau excavări 
necesar 	lucrărilor de Cercetare ş i prospectare a terenurilor 

1 In etap 	efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind 
ridicări e 	topografice, 	sondele 	de 	gaze, 	petrol 	ş i 	alte 
excavă  i 	se 	datorcază 	de 	către 	titularii 	drepturilor 	de 
prospe tune şi explorare ş i se calculează  prin Inmulţirea 
număru ui de metri pătraţi de teren ce vor fl efectiv afecta ţ i 
la supr faţa solului de foraje ş i excavări 

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

Art.474, 
alin.(12) 

-- 

Taxa 	cntru 	eliberarea 	autorizaţiei 	necesare 	pentru 
lucrăril 	de organizarede şantier in vederea realiz ării unei 
constru ţ ii, 	care nu 	sunt 	incluse in 	altă  autoriza ţ ie 	de 
constrwre 

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 	cle 
şantier 

Art.474, 
alin.(13) 

Taxa pentru eliberarea, autoriza ţ iei de amenajare de tabere 
de cortui, c ăsuţe sau rfflote ori campinguri 

• 

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

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

Este egal ă  cu 2% din valoarea 
autorizat ă  a lucrărilor de 
construc ţ ie 

Ar1.474. 	■ 
alin.(14) 

■ 
■ 

1 

Taxa 	pentru 	• autorizarea 	amplasării 	de 	chioşcuri, 
contain re, tonete, cabine, spa ţii de expunere, corpuri ş i 
panouri cie afi şaj, firme ş i reclame situate pe c ăile ş i in i 
spa ţ iile 	ublice 	I 

8 lei pentru fiecare metru p ătrat de 
suprafaţă  ocupată  de construc ţ ie 

0-8 lei pentru fiecare metru p ătrat 
de suprafaţă  ocupată  de 
construcţ ie 

8 lei pentru fiecare metru p ă trat 
de suprafa ţă  ocupat ă  cle 
construc ţ ie 

Art.474, 
alin.(6) 

Taxa p ntru eliberarea autoriza ţiei de construire pentru 
orice al ă  construc ţ ie 	• 

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

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

I% 	din 	valoarea 	autorizat ă 	a 
lucrărilor 	de 	construc ţ ie. 
inclusiv instalaţ iile aferente 

Art.174, 
alin.(9) 

TaXa p 
parţială  

ntru eliberarea autoriza ţiei de desfiin ţare, totală  sau 
a unei construc ţ ii 

, 
I 

_ • 

0,1% din valoarea impozabil'ă  a 
construc ţiei, stabilită  pentru 
determinarea impozitului pe cl ădire. 
in cazul desfiin ţării parţiale a unei 
construc ţ ii, taxa pentru eliberarea 

0,1% din valoarea impozabil ă  a 
construc ţ iei, 	stabilită 	pentru 
deten-ninarea 	impozitului 	pe 
clădire. 	in 	cazul 	desfiinţări i 
parţ iale 	a unei 	construc ţ ii, 	taxa 

0,1% din valoarea impozabil ă  a 
construc ţ iei, 	stabi 1 ită 	pentru 
determinarea 	impozitului 	pe 
clădire. 	in 	cazu I 	des ri in ţă  ri i 
parţ iale a unei 	construc ţ ii. 	taxa 
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I I 
1 
I 
i 

autorizatiei se modific ă  astfel inc ăt să  
reflecte portiunea din constructie care 
urmează  a fl demolată  

pentru eliberarea autorizatiei 	se 
modifică  astfel Inc ăt s ă  reflecte 
portiunea din constructie care 
urmează  a fi demolară  

pentru eliberarea autorizatiei 5 
modifică  astfel inc ăt s ă  refleci 
portiunea din constructie cal 
urmeaz ă  a fl demolat ă  Ar1.474. 

alin.(8) 
Taxa pe 
unei aut 

itru prelungirea unui certificat de urbanism sau a 
rizatii de consţruire 

30% 	din 	cuantumul 	taxei 	pentru 
eliberarea 	certificatului 	sau 	a 
autorizatiei initiale 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale 

30% din cuantumul taxei pentr 
eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale Art.474. 
alin.(15) 

Taxa peitru eliberarea unei autorizatii privind lucr ările de 
racorduri 	ş i 	bran şamente 	la 	retele 	publice 	de 	apă , 
canaliza e, 	gaze, term1ce, 	energie 	electric ă, telefonie 	ş i 

 	televizit ne prin cablu 	, 

— 
13 lei pentru fiecare racord 0-13 lei pentru fiecare racord 13 lei pentru fiecare •aco•d 

Art.474, 
alin.(4) 

 	consiliului 

Taxa pe 
comisia 
primari 

tru avizarea eertificatului de urbanism de c ătre 
de urbanism ş li amenajarea teritoriului, de către 

, sau de struciurile de specialitate din cadrul 
judetean 	, 

15 lei . 	15 lei 15 lei 

Art.475, 
alin(.3) 

[ 	-  	

-Taxa p ntru eliberare/Vizare anual ă  a autorizatiei privind 
desfăşurarea activit ătii de alimentatie public ă  
(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 dt 
la 151 la 350 mp inclusiv 
-1500 lei/an pentru suprafata d( 
la 351 la 500 mp inclusiv 

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

-pănă  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 	eliberă rea 	autorizatiilor 	sanitare 	de 
function i.re 

20 lei 20 lei 20 lei 

SECTRETARIAT S1 R GISTRUL AGRICOL 

Ar1.475. 
alin.(2) 
	  aQricole 

Taxa peitru 
p 	ehberarea 

eliberarea ntestatului de producator respectiv 
aentru 

i c rnetului de comercializare a produselor 
80 lei 0-80 lei 80 lei 

Art.475, 
alin.(2)  

Taxa pentru 
produselor 

eliberarea 	carnetului 	de 	comercializare 	a 
agricole 

10 lei 0-80 lei 10 lei 

Art.486 
alin.(4) 

-Taxa divort pe cale adMinistrativă  500 lei 500 lei 500 lei 

SERVICIUL 

Art.486, 
alin.(5) 
	 detinute 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

-Taxe 	Fentru 
planurile 

	

efiberarea 	de 	copii 	heliografice 	de 	pe 
cadastrale 	sau 	de pe 	alte 	asemenea planuri, 

de consiliul local 
32 lei 0-32 lei 32 lei 

Art.474 	-Taxă  pentru 
Alin.(16) 	ş i adres ă  

eliberare Certificat de nomenclatur ă  stradală  9 lei 0-9 lei 9 lei 
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57 / HCL nr. 	/ 	
Anexa nr.2 

TAXE LOCALE SPECIALE 
INSTITUITE 11N BAZA ART.484 DIN LEGEA NR. 227/2015 51 A LEGII 

NR.273/2006 
Nu sunt purtătoare de majorări/dobănzi/penalităţi de intă rziere la plată  

1. SECRETARIAT SI REGISTRUL AGRICOL 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 

2017 
NIVEL VALABIL 

2018 
1. Taxă  eliberare copii după  documente 

existente in arhivă  
61ei/pag 2 lei/pag 

Taxă  eliberare copii dup ă  documente 
existente in arhivă  conforme cu originalul 

- 5 lei/pag 

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

cesiune, asociere, inchiriere 
6 lei 6 lei 

5. Taxă  timbru adeverinţă  1 leu - 

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

- 6 lei/pag 

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

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

receptii la terminarea 
lucrarilor ca delegat si/ sau 

specialist din partea autoritatii 
publice locale 

100 lei/ pentru constructii 
pana la 150mp suprafata 

desfasurata 

100 lei/ pentru constructii 
pana la 150mp suprafata 

desfasurata 

200 lei / pentru constructii 
cu peste 150 mp suprafata 

desfasurata 

200 lei / pentru 
constructii cu peste 150 
mp suprafata desfasurata 

5 Taxă  supraveghere/cercetare 58 lei/ mp 50 lei/ mp _ 
arheologică,în funcţie de 
complexitatea ş i locafia 

lucrărh 
6 	Taxa pentru emiterea 	 80 lei 

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

F,12\ŢICTIT1, V1NITIJPISI F,XECIITARE SILITA 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 

2017 
NIVEL VALABIL 

2018 
1. Taxa pentru eliberare certificat fiscal 10 lei 10 lei 
2. T2.,xa de urgenta pentru eliberare cerfificat 

fiscal in aceeasi zi cu depun.erea cererii  

15 lei 15 lei 
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4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2017 NIVEL VALABIL 2018 

I Taxă  autorizaţie de transport 
public in regim de taxi 

1000 lei / auto 1000 lei / auto 

2 Taxă  viză  anuală  transport in 
regim de taxi 

400 lei/auto 400 lei/auto 

3 Taxă  acces 	locuri asteptare 
clienţi taxiuri 

139 lei/auto/an 140 lei/auto/an 

4 Taxă  parcare reziden ţă  70 lei/an 135 lei/an 
5 Taxă  licenţă  stradală  5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
6 Taxă  parcare publica 

Zona A 
Zona B 
Zona C 
Zona D 

- 

• 

2 lei/ora 
1,5 lei/ora 
1 leu/ora 

0,5 lei/ora 
7 Taxa 	abonament 	zilnic 

parcare publica 
- 14 lei/zi 

8 Taxă 	de 	eliberare 	atestat 
administrator 	asociaţie 	de 
proprietari 

116 lei 120 lei 

9 Taxă  emitere ac,ord SADPP 
in 	vederea 	obţinerii 
autorizaţiei 	 de 
construireidesfiinţare 

35 ki - 

10 Taxă 	pentru 	inregistrare 
vehicule 
-mopede 
-vehicule cu trac ţiune animală  
şi utilaje 

50 lei 
82 lei 

50 lei 
80 lei 

11 Taxă  pentru viză  autorizaţie 
de transport, pentru o 

perioadă  de 5 ani 
500 lei 500 lei 

12 Taxă  pentru eliberarea unei 
noi autorizatii de tip in regim 

de taxi ocazionate de 
pierderea, deteriorarea sau 

ditrugerea autorizatiei precum 
si in cazul inlocuirii 

autovehicolului 

100 lei 100 lei 

1"3  Taxă  pentru_ocuparea_ 	 
domeniului public si/ sau 

privat de constructii 
autorizate, pentru care 

detinătorul nu are stabilită  
modabtatea de a lolosi terenul 

— in funcţie de zon ă  astfel: 
Zona A 10 lei/mp/an 10 lei/mp/an 
Zona B 6 leihnp/an 6 lei/mp/an 
Zona C 3 leihnp/an 	, 3 leiimplan 

Zona D 2 lei/mp/an 	 21ei/mpian 
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i 	—1—Tiala taNC: pentru ocuparea domeniului putdic si privat se va face ]unar. pdna la data de 25 indus:v a lunn ImM"noare fiecrei lun ă . 
i pentru loal ă  perioada in care delmatorul nu are stabilit ă  modainatea de iblosin ţă  a terenulur 

14 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 

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

autovehiculelor după  cum 
urmează : 

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

15 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei 

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

20 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei 

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

20 lei /zi sau abonament 
lunar 200 lei 

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

30 lei /zi sau abonament 
lunar 300 lei 

16 Taxă  de blocare-deblocare 
vehicole 

23 lei/auto 100 lei/auto 

17 Taxa aviz privind ac,cesul 
autovehiculelor pe shazile cu 

restrictii de tonaj 
a.autovehicule cu masa totala 

pana la 10 t 

50 lei/zi sau abonament 
500 lei/ luna 

50 lei/zi sau abonament 
500 lei/ luna 

b.autovehicule cu masa totala 
intre 10 t — 20 t 

100 lei/zi sau abonament 
1000 lei/ luna 

100 lei/zi sau abonament 
1000 lei/ luna 

c.autovehicule cu masa totala 
peste 20 t 

150 lei/zi sau abonament 
1500 lei/ luna 

150 lei/zi sau abonament 
1500 lei/ luna 

18 Taxă  autorizaţie dispecerat taxi 500 lei 500 lei 

19 Taxă  viză  anuală  autorizaţie 
dispecerat taxi 

200 lei 200 lei 

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

deteriorarii 

- 20 lei 

SA3IROU-DRUMURI 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 

2017 
NIVEL VALABIL 

2018 
1. Taxa acord de ocuparea domeniului public 

_de_rawrcbiriLbransamente  	
15 lei/mp 15 lei/mp 

6. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI 
NR. DENUMIREA TAXE1 NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT. 2017 2018 

1 Taxă  serviciu de transcriere (recuperare 
materiale consumate) 

2 lei 2 1ei 

3 



Tax ă  pentru oficierea c ăsătoriei 'in zilele 
nelucrătoare de sâmbătă  ş i duminică , 

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

100 lei 100 lei 

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

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

Primarul Municipiului Tecuci 

- 100 lei 

4 Taxă  pentru oficierea c ăsătoriei, pentru 
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 	. 

- 250 lei 

5 Taxă  eliberare, la cerere, a certificatelor 
de stare civilă(duplicat) de naştere, de 

casatorie, de deces si de divort, in situa ţia 
pierderii, sustragerii sau deterio ării 

acestora, precum şi ca urmare a solicitării 
de preschimbare a acestora cu noile tipuri; 

8 lei 8 lei 

6 Taxă  eliberare extrase multilingve de 
naştere, căsătorie, deces 

8 lei 8 lei 

7 Taxa eliberare dovada de stare civila 8 lei 8 lei 

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

civila a schimbarii numelui si sexului 

- - 

9 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 lei 

10 Taxa carte de identitate provizorie 1 leu 1 leu 

11 Taxă  extrajudiciară  de timbru 5 lei - 

12 Taxă  informaţii persoane 1 leu 1 leu 

7. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL  

2017 
NIVEL VALABIL 

2018 
1 Taxa anuala de intretinere cimitir 20 lei/an/loc 20 lei/an/loc 

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

CONSILIUL LbCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

Anexa rir. 3 la 
1-1otărârea nr. 	 
din 	  

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

teren i mijloacelor de transport pentru persoanele fizice cu venituri mici 

CAP.1 Dispozi ţii generale. 

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

Facilitatile fiscale reprezinta diminuarea unor obligaiii 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 in 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. ------------------------------------------------------------------ 



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

contribuabili care pot beneficia de acestea 

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

a) clădirile si terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 
război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerec ă să torite ale veteranilor de 
război; 

b) clădirea folosită  ca domiciliu si terenul aferent cladirii de domiciliu, 
aflată/aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute la art. 1 al 
Decretului - lege nr. 118/1990,  republicat, cu modific ările şi completările 
ulterioare, şi a persoanelor fizice prev ăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului  • 
nr. 105/1999,  aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

d) clădirea folosită  ca domiciliu şi/sau alte clădiri afiate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prev ăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de  
urgenţă  a Guvemului nr. 82/2006  pentru recunoaşterea meritelor personalului 
armatei participant la ac ţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia ş i 
urmaşilor celui decedat, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 111/2007,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

e) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute la 
art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă  a Guvemului nr. 82/2006,  cu 
modificăxile şi completările ulterioare; 

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

g) terenurile aferente cl ădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în 
proprietatea sau  coproprietatea persoanelor_prev ăzute la art. 3  alin. (1) lit. 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific ările şi cornpletările ulterioare; 

Art.1.2. Persoanele prev ăzute la art.1.1 lit.f si g) sunt scutite de la plata 
inmozitului De cl ădiri DentrujQcuinta situată  la adresa dedQmici1i1 nrecurn 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 in comun de o persoan ă  
fizică  prevăzută  la art.1.1 scutirea ftscal ă  se aplică  integral pentru propriet ăţile 
deţinute în comun de so ţi. 
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Art.1.4. Scutirea de 	plata impozitului pe cl ădirl se aplic ă  doar cl ădiril 
folosite ca domiciliu de persoanele fziceprev 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 comun 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. În vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura — Persoane Fizice urm ătoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate, 
- copie conformă  cu originalul după  actul de proprietate al imobilului, inso ţit 

de schiţa imobilului; 
- actele care atestă  calitatea prev ăzută  la art.1.1. 

Art.1.8. in situaţia in 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 aplică  incepând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor celui in care contribuabilii prezint ă  organelor fiscale ale administraţiei 
publice locale documentele prin care atestă  situaţille prevăzute de lege. 

Art.1.9. in situaţia in care documentele depuse de către contribuabil nu 
sunt conforme cu cerin ţele legale, inspectorul fiscal va comunica in scris 
acestuia despre acest aspect, stabilind un termen pentru comple -tarea dosarului. 
in cazul în care dosarul nu este completat in 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 aflate in proprietatea sau coproprietatea 

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

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

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prev ăzute la art 1 al Decremlui - le• nr 118/1990, republicat, cri_  
modificările si complet ările ulterioare, şi a persoanelor fizice prev ăzute la art. 1 
din Ordonanţa Guvemului nr. 105/1999, aprobat ă  cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000. cu modific ările şi completările ulterioare, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
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d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietalea 
persoanelor prev ăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) ş i art. 4 alin. (1) din Legea nr.  
341/2004,  cu modificările ş i 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 
mijlocului de transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-
parte detinuta de acesti terti; 

Art.2.3. in vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura — Persoane Fizice urm ă toarele 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 prev ăzută  la art.2.1 

Art.3.1. Sunt scuti ţi de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor si autoriza ţiilor, instituite in baza Legii nr.227/2015 art.474: 

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

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele 
prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modific ările 
şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prev ăzute la art. 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată  cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.3.2. in vederea acordării scutirii , beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura — Persoane Fizice urm'ătoarele documente: 
- cerere de scutire, 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atestă  calitatea prevăzută  la art.3.1 

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

a) persoanele cu handicap grav sau accentuat; 
b) persoanele incadrate in gradul I de invaliditate . 

Art.4.2. in vederea acordării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registartura — Persoane Fizice următoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atestă  calitatea prevăzută  la  art.4.1 

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

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

b) persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 
118/1990, republicat, cu modific ările ş i completările ulterioare ş i 
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persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Ordonan ţa Guvernului nr. 
105/1999,  aprobat ă  cu modific ări ş i completări prin Legea nr. 
189/2000,  cu modific ările ş i 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 in baza 
art.484 i art.486 din Codul fiscal, numai persoanele care au calitate prev ăzută  
la art.5.1 nu i alte persoane care locuiesc sau gospod ăresc impreună  cu acestea. 

CAPITOLUL 3. 
Procedurile de acordare de facilităti 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, in cazul unei calamităţi naturale, in func ţie de paguba suferită . 

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

sociala; 
-persoanele fizice al caror venit, pe membru de familie, nu depaseste nivelul 
venitului minim garantat stabilit prin Legea nr.415/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

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

venituri, 
- cladirea sa fie utilizata numai ca locuinta, 
- cladirea sa fie domiciliui persoanelor respective, 
- in cladire sa nu se desfasoare activitati economice, sa nu se obtina venituri 

din inchiriere. 
- Reducerea se acorda cv conditia achitarii debitelor provenind din amenzi. 
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Reducerea se acorda pe baza de cerere si operecca cu 01 iamwrie 2018. 
persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 
decembrie 2017 si eare sunt depuse la BUIES -PF pana la data de 31.12.201 7. 

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) inlesnirile la plata impozitului pe cl ădire şi a impozitului pe 
teren se acordă  numai pe bază  de cerere scrisă  pentru acordare a înlesnirilor la 
plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului local 

(2) Cererea de acordare a facilit ăţii fiscale de scutire sau reducere la 
plata impozitului pe cl ădiri si a impozitului pe teren va cuprinde: 
- elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data ş i 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 majorările de "intârziere, dobânzile şi penalităţ ile 
datorate pentru neplata la termen; 
- perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum şi data 
scadenţei ac,estora; 
- natura facilităţii fiscale solicitate şi o succintă  prezentare a cauzelor ce au dus 
la imposibilitatea de plată  a debitelor pentru care se solicită  inlesnirea; 
Art. 4. 	(1) Cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitului pe cl ădiri 
şi a impozitului pe teren, impreună  cu documentele prevăzute la Cap.III art.3 
alin. 2 se constituie intr-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; 
- declara-ţie pe proprie răspundere privind venitul net realizat, potrivit 

modelului din Legea nr.416/2001: 
- dovad4 de la Serviciul Public Local de Asistenţă  Socială  Tecuci-   în 

cazul persoanelor minore sub tutelă, plasament familial, intre ţinere; 
- adeverinţa privind incadrarea în condi ţiile legii nr. 416/2001 eliberat ă  de 

• 	 ServiciuLPublic_LocaLde  Asistenţă  Social ă  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 "intocmit ă  de către Biroul de Monitorizare a 
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Situaliilor de 1;rgen ţă  din cadrul Prim ăriei 	 Tecuci —în cazul 
calamităţ ilor 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 lângă  
actele si documentele enumerate mai sus, si următoarele: 

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

- nota de cons-tatare intocmit ă  de inspectorului fiscal cu ocazia depunerii 
cererii si a verificării dosarului prin care se solicit ă  facilitatea fiscal ă ; 

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

- propunerea de soluţionare a cererii de acordare a facilit ăţii fiscale, 
elaborate de BUIES —PF. 
Art.6. 	(1) Dosarul complet se inainteaz ă  primarului, care va intocmi 
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 inaintate consiliului local la prima şedinţă  
ordinară  a acestuia pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit 
reglemenfărilor 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 inregistr ării cererii la 
Registratură  — Persoane Fizice; 
Art.8. 	Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe cl ădiri si a 
impozitului pe teren aferente anului fiscal 2018, pot fi solicitate si acordate atât 
Inaintea executării silite a debitului, cât si in 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 hotărâri ale 
consiliului local, de la data comunic ării acestor hotărâri. 
Art. 10. 	(1) Dosarul pfivind cererea de acorclare a facilit ăţii fiscale de scutire 
sau de reducere la plata impozitelor pe cl ădire si teren, se claseaz ă  dacă  acesta 

* _moeLcomplet,..pectiv dacnu cuprindeloate_elementele  
prevăzute la art. 4 si 5, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: 
- refuzul de a pune la dispozi ţie organelor de control infon -natiile solicitate, 
- neprezentarea tuturor documentelor solicitate de compartimentul de 

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

Art.11. 	De facilit ăţile fiscale acordate la plata impozitului/taxei pe clădiri 
prevăzute de prezentul Regulament se acord ă  pe baza cererii persoanelor fizice 
solicitante, indrept 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) Dac ă  in cursul unui an intervin schimb ări care conduc la 
modificarea condi ţiilor in care se acord ă  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  incepând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor. 

Art.13. 	Prezentul regulament se completeaz ă  cu prevederile Legii 
nr.227/2015 cu modific ările şi completările ulterloare i ale HG nr.1/2016 
privind normele de aplicare a Legii nr.227/2015 cu modific ările i completările 
ulterioare. 
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ROMÂNIA 	 Anexa nr. 4 la 7_y,2 
A, / -^, JUDEŢUL GALAŢ I 	 Hotărârea nr. 	 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 	din 	2 l • / i'' - 7.,c1,11'  - 

PROCEDURA 

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

nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură  fiscală , 
cu modificările si completările ulterioare 

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

1. Prezenta procedură  de declarare a st ării de insolvabilitate este 
aplicabilă 	persoanelor 	fizice 	ş i 	juridice 	care 	indeplinesc 
condiţiile legale în această  materie. 

2. Creanţele 	fiscale 	pentru 	care 	se 	analizează 	posibilitatea 
declarării sfăr" ii de insolvabilitate sunt reprezentate atât de 
obligaţiile fiscale principale, cât şi de obligaţiile fiscale accesorii 
aferente acestora. 

3. in situaţia in care se constată  indeplinirea condiţiilor legale in 
materie, debitorul in cauză  va fi declarat insolvabil in baza unui 
proces-verbal intocmit de organul de executare competent, vizat 
de compartimentul juridic de la nivelul organului fiscal şi 
aprobat de directorul 	economic 	cu atribuţii 	in 	domeniul 
administrării 	veniturilor 	bugetare 	ş i 	conducătorul 	unităţii 
administrativ-teritoriale. 

4. Procesul-verbal 	de 	declarare 	a 	stării 	de 	insolvabilitate 	se 
intocmeşte in 3 exemplare, din care unul se p ăstrează  la dosarul 
de executare, unul la dosarul fiscal din compartimentul cu 
atribuţii in evidenţa obligaţiilor fiscale, iar cel ălalt se transmite 
debitorului declarat insolvabil. 

5. Procedura de declarare a st ării de insolvabilitate se aplic ă  in 
fiecare din situaţiile prevăzute la art. 265 alin.(1) din Legea 
nr207/2015 privind Codul de procedură  fiscală, cu modificările 
ş i completările ulterioare, atât 'in cazul debitorilor ale c ă'ror 
venituri ori bunuri urmăribil 	au o valoare mai mic ă  decât 
obligaţiile fiscale de plată , cât ş i in ca7u1 debitorilor care nu au 
venituri_ori_bunuri_unnăribile. 

6. Pe perioada in care un debitor ale c ărui venituri sau bunuri 
urmăribile au o valoare mai mic ă  decât obliga ţiile fiscale de 
plată  este declarat insolvabil, in ăsurile de executare silită  nu vor 
fi intrerupte. 



7. Pentru obliga ţiile fiscale principale inregistrate de debitorii 
insolvabili ale căror venituri sau bunuri urm ăribile au o valoare 
mai mică  decât obligaţiile fiscale de plată, se datoreaz ă  obligaţ ii 
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 	evidenţă  separată, iar 
aplicarea măsurilor de executare silit ă  se intrerupe. 

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

10.Creanţele fiscale inregistrate de debitorii declara ţi insolvabili 
pentru care se continuă  executarea silită, aflate in evidenţa 
curentă  şi creanţele fiscale inregistrate de debitorii declara ţi 
insolvabili pentru care executarea silit ă  se intrerupe, aflate in 
evidenţa separată," vor fi scăzute din aceste eviden ţe la 
implinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere 
executarea 

11. Obligaţiile fiscale datorate de debitorii — persoane juridice, 
radiati din registrele 'in care au fost inregistra ţi potrivit legii se 
anuleaza după  radiere dacă  pentru plata acestora nu s-a atras 
răspunderea altor persoane, potrivit legii, in conformitate cu 
prvederile art.266 alin.(4) din Codul de procedur ă  fiscală, numai 
în baza incheierii de radiere a judecătorului delegat de pe lâng ă  
Oficiul Registrului Comerţului sau a sentinţei civile de inchidere 
a procedurii falimentului/insolven ţei şi a radierii debitoarei din 
registrul comerţului. 

12.0bligaţiile fiscale inregistrate de debitorii — persoane fizice 
declaraţi insolvabili vor fi anulate din eviden ţa separată  inclusiv 
in 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 instan ţe judecătore şti, iar pentru 
aceasta nu există  moştenitori care au acceptat succesiunea sau 
nu a l ăsat venituriol']Ubunuri urrn ăribile. 

13.Anularea ob1igaţii1orfîcale 'inregistrate de debitori, din eviden ţa 
curentă  sau din evidenţa separată, după  caz, va fi făcută, in 
condiţiile legii, in baza unui proces-verbal de sc ădere din  
evidenţă  a obligaţiilor fiscale ş i a borderoului de adăugare- 
scădere anexat acestuia. Procesul-verbal de sc ădere din evidenţă  
va fi intocmit de organul de executare competent, vizat de 
compartimentul juridic de la nivelul organului de executare, 



aprobat de directorul economic cu atribu ţii in domeniul 
administrării veniturilor bugetare i conduc ătorul unităţ ii 
administrativ-teritoriale. 

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

B. Procedura de declarare a st ării de insolvabilitate a debitorilor, 
persoane fizice sau juridice, ale c ăror venituri sau bunuri au o 

valoare mai mică  decât obligaţfile fisca' le de plată . 

15. În scopul declarării stării de insolvabilitate a debitorilor — 
persoane fizice sau juridice, ale căror venituri sau bunuri au o valoare mai mică  
decât obligaţiile fiscale de plată, organele de executare au următoarele obligaţii: 

15.1. Să  verifice situaţia patrimonială  a debitorilor — persoane juridice, sub 
aspectul cuantifi valorii insumate a bunurilor şi veniturilor 
acestora, prin solicitarea, consultarea şi analizarea, la sediul debitorului, 
respectiv la punctele de lucru, după  caz, a datelor inscrise in situa ţiile 
financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, din ultima balan ţă  
contabilă  inchelata" de societatea debitoare, precum şi cercetarea la fa ţa 
locului a bunurilor deţinute de ace ştia, avându-se in vedere 
următoarele: 

15.1.1. valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile 
aflate in proprietatea debitoarei; 

15.1.2. valoarea insumată  a tuturor veniturilor de natur ă  comercială, 
fiscală  sau provenite din dobânzi bancare aferente unor 
depozite băneşti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen; 

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

15.1.4. valoarea insumat ă  a creantelor de natur ă  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 insumat ă  a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă  
din făşierul conturilor bancare.  

15.2. Să  verifice situaţia bmurilor de orice fel care se afi ă  'in proprietatea 
debitorului persoan ă  juridică, precum ş i valoarea acestora prin 
solicitări de informa ţii de la unitatea administrativ — teritorial ă  



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

15.3. S ă  verifice situaţia bunurilor de orice fel care se afl ă  in proprietatea 
debitorului persoan ă  fizică , precum ş i valoarea acestora prin: 
15.3.1. solicitări de informaţii de la unitatea administrativ — teritorial ă  

(primărie), biroul de Carte Funciar ă, precum şi, după  caz, de 
la instituţii care 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 materială  a acesteia, precum şi la alte 
unităţi saii persoane fizice unde aceasta şi-a desfăşdrat 
activi-tatea profesional ă  sau lucrativă  remunerată, in alte 
locuri despre care s-au cules informa ţii in legătură  cu 
existenţa bunurilor debitorului persoană  fizică, după  caz; 

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

15.3.4. solicitări de informaţii, de la societăţile bancare cu privire 
la existen-ţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute 
de debitorul decedat sau declarat disp ărut ori decedat; 

15.4. Să  procedeze la compararea valorii insumate a bunurilor ş i 
veniturilor debitorului — persoană  fizică  sau juridică, cu totalul 
obligaţiilor fiscale principale şi accesorii datorate de acesta şi 
neachitate la data comparării. 

16. După  analiza datelor şi informaţiilor menţionate la pct. B.15., 
organele de executare competente, in func ţie de situaţia in care se incadreaz ă , 
vor proceda la intocmirea 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 . 

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

urmă ribile.  

17. in scopul declarării în stare de insolvabilitate a debitorilor - 
persoane fizice sau juridice care nu au venituri sau bunuri urm ăribile, care 
'indeplinesc condi ţ iile Jegale, organele de executare au urm ătoarele obligaţii: 



17.1. Să  verifice situa ţia juridică  a debitorului - persoan ă  juridică  prin 
solicitarea de informa ţii de la Oficiul Registrului Comer ţului sau de la 
alte institu ţii competente, dup ă  caz, urm ărind eventualele men ţiuni 
inscrise 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 
declara ţi în stare de insolvabilitate, prin: 

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

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

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

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

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

17.3.1. examinarea datelor cuprinse in situaţiile financiar-contabile 
anuale sau semestriale, precum ş i in ultima balanţă  contabilă  
incheiată  de societatea debitoare; 

17.3.2. consultarea fi şierului conturilor bancare; 
17.3.3. verificarea inregistrărilor in arhiva electronică  de garanţii reale 

mobiliare, 
17.3.4. solicitări de informaţii de la unitatea administrativ — teritorial ă  

(primărie), biroul de Carte Funciar ă, 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.); 

17.3.5. cercetări ş i constatări la domiciliul fiscal ş i/sau sediul secundar, 
precum ş i în alte locuri despre care s-au cules informaţii în 
legătură  cu existenţa bunurilor debitorului persoan ă  juridică  
sau fizică , dună  caz. 

18. După  culegerea datelor ş i informaţiilor rnerrţionate la pct. C.17, 
organele de executare competente, în func ţie de situaţ ia în care se incadreaz ă , 



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

18.1. Existenţa documenta ţiei prevăzută  mai sus nu are caracter limitativ si st ă  
la baza aplic ării prevederilor art.265 din Codul de procedur ă  fiscală . 

18.2. Toată  documentaţia se indosariaz ă  si se păstrează  la dosarul de 
executare silit ă  a debitorului in cauză, care rămâne la organul de executare. 

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

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

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

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

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

D. Procedura de scădere din eviden ţă  a obligaţiîlor fiscale 

•1. e • - - • • a - 	 • 	-scal-se-scad-obliga ţi-i-le-fiscal-e-restante 	 
inregistrate de debitori, in unn ătoarele situa ţ ii: 

a) la Implinirea termenului de prescriptie 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 judecătoresti; 

c) pentru debitorii persoane juridice radiate din Registrul 
Comerţului. 

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

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

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

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

E. Dispoziţii finale de aplicare 

25. intocmirea şi verificarea documenta ţiei necesară  declarării 
stării de insolvabilitate se efectuea7ă  de către organul fiscal competent, 
compartimentul cu atribu ţii de executare silit ă, in conformitate cu prevederile art. 
37 din Codul de procedură  fiscală, in administrarea debitorului respectiv - 
persoană  fizică  sau juridic ă . 

26. După  finalizarea analizei de caz se procedeaz ă, în termen de 5 
zile_ lucrătoare, la Intocmirea procesu1uiverbaL de declarare 	tări 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 intreruperea execut ării 

calculul obligaţfilor fiscale accesorii şi scăderea obligaţiilor fiscale din 
evidenţă, prevăzute de art. 174 din Legea ru -. 207/2015 privind Codul de 



procedură  fiscal ă, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu 
prezenta procedură, de fiecare dat ă  când se constat ă  o modificare a situa ţiei 
debitorilor declara ţi insolvabili sau a obligaţiilor fiscale restante inregistrate 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 inregistrate de debitorul declarat insolvabil ş i procesul-verbal 
de sc ădere din evidenţă  a obligaţiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat 
insolvabil sunt aprobate de directorul economic cu atribu ţii in domeniul 
administrării veniturilor bugetare din cadrul organului fiscal emitent, fiind 
păstrate la dosarul de executare silit ă  a debitorului insolvabil. 

29. in cazul debitorilor care nu au venituri sau bunuri urm ăribile 
declaraţi în s-tare de insolvabilitate, prin bifarea op ţiunii speciale 'in procesul-
verbal de constatare a st ării de insolvabilitate, conduc ătorul organului fiscal 
competent va dispune trecerea lor în eviden ţa separatl 

30. Trecerea in evidenţa separată  a creanţelor debitorilor declara ţi 
insolvabili, în conformitate cu prezenta procedură, are ca obiect eviden ţierea 
distinctă  a acestor arierate, care vor fi scoase din masa global ă  a arieratelor 
fiscale. 

31. Prezentui regulament se completeaA cu prevederile Legii 
nr. 227/2015 cu modificările i completările ulterioare şi ale HG nr.1/2016 

privind normele de aplicare a Legii nr.227/2015 cu modific ările şi completările 
ulterioare. 
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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE II DECEMBRIE 2017 

itt data de 11 decembrie 2017_ ora 16 	in Sala de sedinte a 1.1.A.T.Municiptul Tectici. s-a 
desffisut dezbaterea public ă  asupra unor proiecte de hot ă răsre astfel: proiect de bot ărare privind: 
-Stabilirea criteriilor de zonare şi incadrare a străzilor in kluniciptul Tecuct in zone de impozttare" şi 
asupra proiectului de hotărăre privind:"Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 -  

La dezbaterea public ă  participă  iniliatorul proiectului de hotără're. persoana (iesemnată  
responsabilă  pentru relatia cu societatea civil ă, expertii şilsau speciali ştii care au participat ia 
elaborarea proiectului de hotăr;ire. şefi de directii/servicti/birouri din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, reprezentanti ai socterăilor 1.j_,A,T. ai mediului de afaceri câl şi cetăţeni. 

1n sală  fiind prezenti aproximativ un nr_de 80 persoane. 
l_a proiectele de hot ărăre privind :"Stabilirea criteriilor de zonare şi incadrare a străzilor in 

MunicipiuiTecuci in zone de impozitare" şi :"Stabilirea impozitelor ş i a taxelor locale pentru anu1 
fiscal 2018" s-au inregistrat până  la data de 04.12.2017 urmt::ttoarele recomand ări scrise: 

1.1)-nul Stoian Maricel. domiciliat in str.Ghica Vod ă, nr.11. Tecuci. Jude ţuI.Gala ţ i. fOrmulează  
urmăloarele amendamente: aliniere2 taxelor şi a impozitelor locale pentru anul fiscal 2018 la nivelul 
anului liscai 2017 sau majorarea taxelor şi irnpozitelor pentru imobilele de ţ inute de personae fizice cu 
maxim respectiv: cota prev ăzută  la art.457, al ăn 1 din Legea 227/2015 privind Codul Iiscal 
(impozit pe clădtri rezidenţiale şi elădirile -anexă  in cand persoanelor fizice) se stabile şte la 0,09%. 
cota prevăzută  la art.458 alin 3 din Legea 227/20I 5 privind Codul fiscal (impozit pe cl ădiri 
nerezidenţiale in cazul perst. )anelor fizice) se stabileşte la 0,3%. 

2_ Serviciul Public Local de Evidentă  a Persoanelor cu sediul în Tecuct str.Elena Doamna. nr.l. 
Tecuei, Jude ţul prin reprezentantul s ău legal Anghelina Viorel-Marius. in calitate de director 
executiv şi Cărăbăţ  Florela-Rodica "in calitate de cciordonator a Serviciului Stare Civil ă  a Munietpiului 
"fecuci, supuse spre analiză  următoarele recomandări scrise: Anexa nr.2 Taxe locale speciale, pct 
nr.4 modificarea şi completarea de,numirti taxei, precum şi a cuantumului taxet astfel: "Tax ă  pentru 
oficierea căsătortei in altă  locaţie decăt cele care sunt pre ţăzute de lege (art.24 alin.1 ş i 2 din Legca 
11911996. anurne: sediul Primăriet. sediul SPCLEP, sau sediul stabilit prin Dispozitia Primarului) 
indiferent de ztua oficierii căsătoriet şi indiferent de domiciliul inseris in cărţile de identitate ale 
viitorilor soţi". ca nivel al taxei. se  propune suma de 300 let. 

La punclul nr_5 se propune completarea denumirit taxei_ astfel: -Taxă  eliberare, la cerere, a 
certificatelor de stare civil ă  (duplic,at) de naştere, de căsătorie_ de deces şi de divorţ. in situaţia 
pierderii, sustraiterii sau deterior ăr' acestora precurn şi ca urmare a solicii ării de preschimbare a 
acestora cu noile tipuri". 

La punetul nr.8 se propune excluderea taxe1 extrajudiciare de timbru, motivat de urm ătoarele 
aspecte: taxele extrajudiciare de timbru nu se incadreaz ă  la capitolul: -Taxe locale speciale", iar prin 
11.CŢ  223/2017, taxa extrajudiciar ă  de timbru privind inregistrarea la cerere in actele de stare civil ă  a 
schintbării numclui şi sexului. în valoare de 15 lei, a fost abrogt:t ă . 
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criicriilcneeesare de hnpartire «iora şului 	am aies şapte criterh. 
Criterine propuse ţ in cont de reteatta de ap ă  potabila_ retcaua de eanalizare. reteaua de gaze. 

iluminatul pubiic. astaitarea drumului .1 ->ozitia imobiluhn lata de centru ş i categoria 

Fiecare criteriu prime şte cate un punct şi in functie de suma punctelor strazile or fi Meadrate 

în zona A (6.7 pet ). 13(4.5 pc1). C(2.3 pct) 	(0.1 pet) 	confonnitate cu prevederi ie art.453 lit.i din 
1e2ea 2272015 privind Codul zonelc din cadrul localn ăţ ii sunt zone stabilite de Consibul 

local. in func ţ ie de poziţia terenului faţă  de centrul localită tn. de retelele edilitare. precum ş i de alte 
elemente speciTic fiec ărei unităti administrativ-ternorialc. Era necesara o astiel de impar ţ he dat fiind 

laptui că  după  anul 2007 multe dintre străzile Tecuciului au suferit transformari. o parte au prim ăt 
asfah şi beton au fost racordate la sistemul de gaze şi canalizare. cred ca era necesar ă  ‹) astfel de 

impărtire la aceast ă  dată . 
S-a prezentat persoanelor prezente in sal ă  procedura privind modalitatea de inscriere şi de luare 

a cuv ăntului în cadrul dezbaterii publice. persona care ia cuv ăntul trebuind să  se prezinte. 
D-na Stancu A „Lociniesc in carfierul Tineretului. str. St.Octavian losif. din câte ant observat 

strada figurcază  la Primărie ca avand apă  potabilă  in tot carderul respectiv neexistând ap ă  potabilă  cu 
excepţ ia străzii Berza_ rog să  se ia măsuri dacă  se poate."" 

	

D1. Gradea 	Alături de strada dumneavoastră  mai sunt şi alte trei cazuri de str ăzi fără  
anume: str_ Independen ţei care nu are asfalt, capătul de nord al străzii Vornicului ş i al străzii 

Sergent Serea precum şi capătul de VeSt al străzii Constantin Solomon. drept pentru care aceste străzi 
de la categoria B vor trece la categoria 

	

Dl. Bradea I 	In ce categorie de impozitare se incadreaz ă  Str.Cloşca din cartierul 
având in vedere că  nu avem asfalt şi canaliz.are-. 

DI. Primar _Strada durrureavoastră  se incadreazit la zona B de impozitare - 
DI. Vrănc4mnu 	Agricola CardAs in ce catecorie de Unpozitare se incadreaz ă-_ 
DI. Primar „Strada dumneavoastră  se incadrează  la zona B de impozitare -. 
DI. Costin I. - ..Dacă  aţi avut in vedere la intocmirea acestui prorect faptul c ă  mare parte din 

reţeaua welor naturale a fost făcută  pe cheltuiala utilizatorilor si nu a Primărier. 
1)1. Primar - „Obliga ţia noastră  este ca reteaua de gaze s ă  o aducem pe strad ă  racordările se fac 

de către fiecare cet ăţean in parte". 
1)1. Papuc P - 	străzi ultracentrale Dragoslavele şi Oituz nu au asfalt iar canalizarea ş- i-au 

făcut-o oarnenii pe propria lor chelluial ă  cu toate acestea aceste străzi figurează  în zona A şi plătesc 
pentru zona ultracentral ă.-  

DI. Primar ,Vreau să  vă  preeizez că  după  noul criteriu aceste două  s-trăzi vor intra la zona B. 
..Trecem la următorul proiect de hotărâte supus dezbaterii publice:"Stabilirea impozitelor si 

taxelor locale pentru .anul fiscal 201 8 - . 
DI. Primar a făcut o prezentare a proiectului de hot ărằ re, expunere ce este anexată  la prezenta. 
DI. Primar __Calculul impozitului pe clădirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 

fizice se calculează  prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0_08%-0_2%. asupra valorii impozab ăle a 

clădirii._ conform art_ 457 alin 1 din Legea 227/ 2015. Valoarca impozabilă  a clădirii. exprimată  in lei. 
se determină  prin inmul ţirea suprafe ţei construite desfăşurate a acesteia. exprimată  in metri pătraţ.i, cu 
valoarea impozabil ă  corespunzătoare, exprimat ă  confomt art.457 din Legea 227i2015. 

Pentru c1diri1c nereziderniale alate in proprietatea pelsoanclor fizicc. impoznul pe clădiri se 

calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre asupra valorii care poate fi: valoarea 
rezuhată  dintr-un raport ee cvaluare intocmit de un evaluator autoril:11 in unimii 5 ani anteriori anului 
de referin ţa: valoarea finala a lucrarbor de construc ţ ii_ în cazul eladirilor noi. construite îri ultimii 5 ani 
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\aiolii impo,ab)ic a 
Di. Cahnue (" com,ikic Ţ  ca Ulairne de a supunc iinic i ipublice proiccull dc holabac priN ind 

creşterca nurxvileior şi taxclor ]ocale pcntru anul 2018 ar irebui intocinita o irici.ac de 

clieltuire a banuhii public. Propuncrea mea este: cola dc cre şterc n impo/nclor i n taxelor locule 

pcniru anul fiscal 2017 să  fie de 
Dl. Stotan 1 	in proJectul dc hotarare peniru stabilirea taxelor ş i impoinclor localc pentru anul 

fiseal 2018 se propune o majorare de 500% pernru o anumna catev.orie de irnubi Ie detinute de 
persoanele fixice respectiv:eota prevazuta la art.457 alin 1 din Legea 22712015 privind (odul fiscal 
timpozit pe elădiri rezidentiale si cl ădirile anexa in eazul persoanelor fiziee) se stabileste la 0.09%: 
acest fapt implică  majorarea de la cota actual ă, stabi1jtă  la 0.08% pănă  la 0.09% respectiV 

Exemplu: o persoană  fizică  plateste pentru un imobil îri anui 2017. un intrxvit jn valoare de 1000 
ron. unna acestor majorari. pentru acelasi imobil_ impozitul se va ridica la suma de 1125 ron_ in 
anul 2018. 1)e asemerka- cota prevăzuta la art_458 alin 3 din 1 egezt 227/2015 privind OxIttl fiscal 
timpozit pe ciădirî nerezidentiale in cazul persoanelor fizice se stabileste la 1%. acest fapt impiicâ 
majorarea de la cota actu.al ă  stabilita la 0_2% pană  la 1% respectiv 500%, majorarea fiind exorbitant ă . 

Propun caiaxeie si impozitele locale pe anul fiscal 2018 sa r ămâna la nivelul anului fiscal 2017.-  
Dl. Xfihalache A __Corect este ca aceast ă  crestere a impozitelor ş i a taxelor locale sa se fzte -

unitar cu cât cresc la persoanele fizice cu atât sa se creasca si la persoanele juridice. -  
Dl. Lucian Costin a precizat ca taxele şi impozitele locale pentru anul fiscal 2018 sa r ămană  la 

nivelul anului fiscal 2017-. 
1)1. Papuc - 	această  propunere-. 
Având in vedere cele prezentate mai sus precurn si de faptul c ă  nu s-a mai inscris nimeni la euvânt 

s-a propus incheierea dezbaterii publice. propunere ce a fost acceptată  de cei prezen ţ i. 

PR1MAR 
Cătălin Constantin Hurdubae SECRETAR 

U.A.T. Munkipiul Teeuei 
Valerica Fotache „ 

Redaetat, 
Responsabil pentru relatin 

eu societaten eivili 
nte 


