
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GĂLAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. ./6V9  

din 

Privind :stabilirea impozitelor ş i taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul munieipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de înregistrare si data depunerii proiectului 2 1 870/PJ/2 1 . 1 2.20 1 6; 	/ 	- 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în edin ţa 

29 
//,(1 în data de 

Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr.2 1 868/PJ/2 1 . 1 2.20 1 6; 
Având în vedere raportul de specialitate 	intocmit de sef serviciu registratura, venituri 

si executare silita, inregistrat sub nr.21869/PJ/21 .12.2016; 
Raportul/rapoartele de avizare ale comisiei/comisiilor de specialitate nr. 
Având în vedere Referatul Biroului Agricol cu nr. 13 132/PJ/RJ19. 10.2016; 
Având în vedere Referatul Directiei Arhitect Sefcu nr.14994/PJ/RJ27.1O.2016; 
Având în vedere Referatul Serviciului A.D.P.P. cu nr.13132/PJ/R/31.10.2016; 
Având în vedere Adresa S.P.C.L.E.P.cu nr. 163 88/PJ/08.11.2016; 
Având în vedere Adresa Casei de Cultura a Municipiului Tecuci cu nr. 1 6920/PJ/07.11.2016; 
Având în vedere Adresa Bibliotecii Municipale ,,tefan Petic ă  cu nr. 1 5943/PJ/04. 1 1 .20 1 6; 
Având în vedere Adresa Poli ţiei Locale a Municipiului Tecuci cu nr. 16154/PJ/07.11.2016; 
Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/20 1 5 privind Codul Fiscal; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala; 
Având în vedere minuta dezbaterilor publice din data de 12.12.2016 si 14.12.2016 si 

amendamentul înregistrat sub nr. 18586/PF/13.12.2016 la proiectul cle hot ărâre pentru stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile art. 36, alin.(4), lit. ,,c din Legea nr.21 5/2001 privind Administra ţia 
Publică  Locală- republicată ; 

In temeiul art.36, alin.(1),alin.(2) lit. ,,b 	alin.(4),lit.c,alin.(9) si art.45,alin(2) ,Iit ,c din 
Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica locala, republicata ,cu modificarile si completarile 
ulterioare, adopta prezenta: 

HOT Ă RARE: 

Art. 1. Se aproba incadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Tecuci conform Anexei nr. 1. 

Art. 2 Se aproba valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 
precum si amenzile pentru anul 2017 stabilite in sume fixe si taxele locale speciale conform Anexelor 2 si 
3, dupa cum urmeaza: 

1 . 1 .Nivelurile stabilite in sume fixe prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale 
pentru anul 2017 , constituind Anexa nr.2 ,care face parte integranta din prezenta hotarare; 

a)cota prevazute la art.457 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 
( 

impozit pe cladiri 
rezidentiale si cadirile-anexa in cazul persoanelor fizice) se stabileste Ia 0,08 %; 

b) cota prevazute Ia art.458 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 
( 

impozit pe cladiri 
nerezidentiale in cazul persoanelor fizice), se stabileste Ia 0,2%; 



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

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

e)cota prevazuta la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit /taxa pe 
cladiri rezidentiale in cazul persoanelor judice ), se stabileste la 0,08 %; 

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

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

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

1.2.Cuantumul taxelor speciale pentru anul 2017 - Anexa nr.3, 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. 4. 

Art. 4. Se aproba procedura privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane 
fizice saujuridice, conform Anexei nr. 5. 

Art. 5. Se aproba Regulamentul de aplicare a taxei speciale de habitat cu destinatia de salubrizare 
pentru persoane fizice si juridice, conform Anexei nr. 6. 

Art. 6. Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 7. Bonifica ţia se acordă  pentru plata cu anticipatie, pân ă  la 31 martie inclusiv a anului 

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

Art. 8. Crean ţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 
lei pe contribuabil, se anuleaz ă . Plafonul se aplic ă  tuturor crean ţelor fiscale datorate şi neachitate de 
debitori. 

Art. 9. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.10. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

~iVirC~~ 
CONTRASEMNEAZĂ , 

SECRETAR, 
Jr. Valerica Fotache 

~ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr.21868/PJ/21.12.2016 

Privind : stabilirea impozitelor ş i taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 au la baza 
prevederile legale reprezentate de Legea 227/20 1 5, privind Codul Fiscal si Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, O.U.G. nr.8012013 privind taxele 
judiciare de timbru, Legea nr. 1 17/1999 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 
ulterjoare. 

In vederea finantarii proiectelor afate in derulare precum si cele aferente 
anului 2017 pentru ca sursele bugetului local sa satisfaca intr-o proportie cat rnai 
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, sediul 
social sau punctul de lucru in Municipiul Tecuci, constituie sursa importanta de 
venituri, utilizate pentru cheltuieli publice a caror finantare se asigura de la bugetul 
local in conditiile legii. 

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, urmatoarele surse de 
finantare : impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul pe 
mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor, taxa pentru folosirea 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. 

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

,,Proiect de hotărâre •privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2017. 

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

PRIMAR, 

Cătălin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL REGISTRATURA, VENITURI SI EXECUTARE SILITA 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.218691 PJ/21.12.2016 

Privind: stabilirea impozitelor ş i taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

Temeiul legal al proiectului de hot ărâre îl constituie prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 
privind Codul fiscal, Legea nr. 207/20 1 5 privind Codul de procedura fiscala, Legea nr. 273/2006 

	

, 	privind finan ţele publice locale cu toate modifîcările si completările ulterioare ,ale art.9 alin. 1 din 
Legea 544/2001 privind liberul acees la informa ţiile de interes public, ale art.27 si art. 30 Legea nr. 
273/2006 privind finan ţele publice locale cu toate modif1c ările si completările ulterioare. 

Pentru anul fiscal 2017 impozite1ei taxele locale prev ăzute în sume fixe nu se maj oreaz ă  faţă  
de cele prevăzute în anul fiscal anterior, situându-se la aceleeasi valori, întrucât indicele ratei de 
inflaţie este negativ, respectiv se situeaz ă  la nivelul de 99,07%. 

Pentru anul fiscal 2017 , propun dezbaterea si aprobarea impozitelor si taxelor Iocale, 
respectiv a impozitului pe cladiri si taxei pe cladiri , a impozitului pe teren si a taxei teren, a 
impozitului pe mijloace de transport , a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a 
autorizaţiilor, a impozitului pe spectacole, a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclam ă  si 
publicitate, a taxelor speeiale si a altor taxe locale preeum si a altor taxe locale, în condi ţiile 
prevăzute de Codul f1scal , astfel 

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

	

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

Pentru clădirile proprietate publică  sau privată  a statului ori a unit ăţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin ţă, după  caz, oricăror entităţi, 
altele deeât cele de drept publie, se stabile şte taxa pe cl ădiri, care reprezintă  sarcina f1scal ă  a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin ţă, după  caz, în condiţii 
similare impozitului pe clădiri, conform art. 455 alin (2) din Legea 227/2015. 

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

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

1.1 Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea personelor fizice 
Pentru clădirile rezidenţiale şi elădirile-anexă, af1ate în proprietatea persoanelor fizice, 

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



Valoarea impozabil ă  a clădirii, exprimată  în lei, se determină  prin înmulţirea suprafe ţei 
construite desfăşurate a acesteia, exprimat ă  în metri pătraţi, eu valoarea impozabil ă  corespunzătoare, 
exprimată  în leilm2, din tabel ANEXA 2, conform art. 457 din Legea 227/20 1 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cl ădiri, valoarea impozabilă  a clădirilor af1ate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care 
se datoreaz ă  impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare impozabil ă  înregistrată  în evidenţele organului fiscal; 
b) valoarea rezultată  dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor af1ate în vigoare la data evalu ării; 
c) valoarea f1nală  a lucrărilor de construc ţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 
anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă  din actul prin • care se transfer ă  dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
e) în cazul clădirilor care sunt f1nanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultat ă  
dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor af1ate în vigoare la data evalu ării; 



f) în cazul cl ădirilor pentru care se datoreaz ă  taxa pe clădiri, valoarea înscris ă  în contabilitatea 
proprietarului clădirii şi comunicată  concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare 
sau de folosinţă, după  caz. 

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

In cazul în care proprietarul• clădirii nu a actualizat valoarea impozabil ă  a clădirii în 
ultimii3 ani auteriori anului de referin ţă , cota impozitului/taxei pe cl ădiri este 5%. 

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

Pentru plata cu anticipa ţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de c ătre 
contribuabili, până  la data de 31 martie a anului respectiv, se acord ă  o bonificaţie de până  la 1 0%, 
stabilită  prin hotărâre a consiliului local conform art. 462 din Legea 227/2015 

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

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

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

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

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

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă  terenuri cu construc ţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la alt ă  categorie de 
folosinţă  decât cea de terenuri cu construc ţii în suprafaţă  de până  la 400 mp., inclusiv, impozitul/taxa 
pe teren se stabile şte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimat ă  în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută  în tabel ANEXA 1 , conform art. 465 alin (3) din Legea 227/20 1 5 

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

In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile şte prin 
înmulţirea suprafe ţei terenului, exprimată  în hectare, cu suma corespunz ătoare prevăzută  în tabel-
ANEXA 2, înmul ţită  cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin.6. 

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaz ă  în funcţie de tipul mijlocului de 
transport, in func ţie de capacitatea cilindric ă  a acestuia, prin înmul ţirea fiecărei grupe de 200 cm3 



sau fracţiune din aceasta cu suma corespunz ătoare din tabel ANEXA 2 , conform art. 470 alin. 1 -8 
din Legea 227/2015. 

Capacitatea cilindric ă  sau masa totală  maximă  autorizată  a unui mijloc de transport se 
stabileşte prin eartea de identitate a mij locului de transport, prin faetura de achizi ţie sau un alt 
doeument similar. 

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

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

In cazul unui autovehicul de transport de marfă  cu masa totală  autorizată  egală  sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz ătoare 
prevazuta in tabel ANEXA 2 ,conform art. 470 alin 5 din Legea 227/20 1 5. 

In cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă  cu masa totală  maximă  autorizată  egală  sau mai mare de 12 tone, impozitul 
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz ătoare prevăzută  în tabelul ANEXA 2, 
conform art. 470 alin. 6 din Legea 227/2015 

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prev ăzută  la alin. (6), taxa asupra mij locului de transport este egal ă  cu 
suma corespunz ătoare din tabel ANEXA 2 , conform art. 470 alin. 7 din Legea 227/20 1 5. 

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

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

Propunem sa se acorde o bonificatie de 10 1/o, cu conditia achitarii integrale a 
impozitelor si taxelor pina la data de 31 martie. 

Impozitul pe clădiri,teren si mijloace de transport datorate bugetului local de c ătre 
contribuabili, de până  la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până  la primul termen de plat ă  (3 lmartie), 
conform art. 462,467,472 din Legea 227/2015 

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

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

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

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autoriza ţiilor de construire ş i a 
altor avize şi autorizaţii este egala cu suma prevazuta in tabel conform art. 474 alin. 1 din Legea 
227/2015 , astfel: 

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



Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă  rurală  este egală  cu 50% 
din taxa stabilită  conform art.473 alin. (1 )din Legea 227/20 1 5. 

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

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

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

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

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

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

Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de foraje sau excav ări necesare lucrărilor de cercetare 
şi prospectare a terenurilor în etapa efectu ării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridic ările 
topografice, sondele de gaze, petrol ş i alte excavări se datoreaz ă  de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se caleuleaz ă  prin înmul ţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi 
efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă  între O şi 15 lei. 

In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au 
obligaţia să  declare suprafa ţa efectiv afectat ă  de foraje sau excav ări, iar în cazul în care aceasta 
diferă  de cea pentru care a fost emis ă  anterior o autoriza ţie, taxa aferent ă  se regularizeaz ă  astfel încât 
să  ref[ecte suprafaţa efectiv afectat ă . 

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

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

Taxa pentru autorizarea amplas ării de chio şcuri, containere, tonete, cabine, spa ţii de 
expunere, corpuri ş i panouri de afi şaj, firme ş i reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este 
de până  la 8 lei, inclusiv, pentru f[ecare metru p ătrat de suprafaţă  ocupată  de construcţie. 

Taxa pentru eliberarea unei autoriza ţii privind lucrările de racorduri ş i branşamente la 
reţele publice de ap ă , canalizare, gaze, termice, energie electric ă , telefonie ş i televiziune prin 
cablu se stabile şte de consiliul local şi este de până  1a 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 

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

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

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

Taxa pentru elibrarea/avizarea anuala a autorizatie privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica. Persoanele a c ăror activitate se încadreaz ă  în grupele 561 - Restaurante, 563 - 
Baruri şi alte activit ăţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 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 activit ăţilor din 
economia naţională  - CAEN, datorează  bugetului local al comunei, ora şului sau municipiului, după  
caz, în a cărui rază  administrativ-teritorial ă  se desfaşoară  activitatea, o tax ă  pentru eliberarea/vizarea 
anuală  a autorizaţiei privind desiăşurarea activit ăţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa 
aferentă  activităţilor respective, în sumă  de: 
a) până  la 4.000 lei, pentru o suprafaţă  de până  la 500 mp, inclusiv; 
b) până  la 8.000 lei pentru o suprafaţă  mai mare de 500 mp. 

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

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

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 
PU BLICITATE 

Orice persoană  care benef[ciaz ă  de servieii de reelam ă  şi publicitate în România în baza unui 
contract sau a unei alt fel de în ţelegere încheiată  cu altă  persoană  datorează  plata taxei prevăzute în 
prezentul articol, cu excep ţia serviciilor de reclam ă  şi publicitate realizate prin mijloacele de 
informare în mas ă  scrise şi audiovizuale. 

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

Cota taxei se stabile şte de consiliul loeal, f[ind cuprinsă  între 1% şi 3%. 

TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
Orice persoană  care utilizează  un panou, un afi şaj sau o struetură  de afi şaj pentru reclamă  şi 

publicitate, cu excepţia celei care intr ă  sub incidenţa art. 477, datorează  plata taxei anuale prev ăzute 
în prezentul articol c ătre bugetul local al comunei, al ora şului sau al municipiului, după  caz, în raza 
căreia/căruia este amplasat panoul, af[ şajul sau structura de af[ şaj respectivă . 

Valoarea taxei pentru afi şaj în scop de reclam ă  şi publicitate se calculeaz ă  anual prin 
înmulţirea numărului de metri p ătraţi sau a frac ţiunii de metru p ătrat a suprafe ţei afi şajului pentru 
reclamă  sau publicitate cu suma stabilit ă  de consiliul local, astfel: 
a) în eazul unui afi şaj situat în loeul în care persoana deruleaz ă  o activitate economic ă, suma este de 
până  la 32 lei, inclusiv; 
b) în cazul oricărui altui panou, afi şaj sau oricărei altei structuri de afi şaj pentru reclamă  şi 
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 persoan ă  care organizeaz ă  o manifestare artistic ă, o competiţie sportivă  sau altă  

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

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

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

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

b) până  la 5 % în cazul oricărei altei manifestări artistice decat celeenumerate la litera a. 



Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole 
conform art 481 din Legea 227/2015. 

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

juridice, precum şi pentru promovarea turistic ă  a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucure şti, după  caz, pot adopta taxe speciale. 

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

Propunem pentru anul 2017 taxele speciale instituite in baza art.484 din Legea nr.227/20 1 5 si 
a Legii nr.273/2006 prevazute in ANEXA 3 

ANEXA 3 
1. SECRETARIAT sI REGISTRUL AGRICOL 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2016 2017 

1. Taxă  eliberare copii dup ă  documente 6 lei/pag 6 lei/pag 
existente_în_arhivă  

2. Taxă  eliberare anexa 24 10 lei 10 lei 
3. Taxă  eliberare adeverinţă  Registrul 2 lei 2 lei 

Agricol  
4. Taxă  viză  contracte de arend ă, comodat, 6 lei 6 lei 

închiriere, cesiune, asociere  
5. Taxă  viză  semestrială  carnet de 20 lei 20 lei 

comercializare produse din sectorul 
agricol  

6. Taxă  timbru adeverinţă  1 leu 1 leu 
2. DIRECTIA AR[IITEC SEF 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2016 NIVEL VALABIL 2017 
CRT.  

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

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

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

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

arheologică, în funcţie de 
complexitatea şi locaţia 

lucrării  
3. SERVICIUL VENITURI S1 EXECUTARE SILITA 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2016 

NIVEL VALABIL 
2017 

1. Taxa pentru eliberare certificat fiscal 10 lei 10 lei 



2. Taxa de urgenta pentru eliberare• certificat 20 lei 1 5 1  
fiscal in aceeasi zi cu depunerea cererii 

4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2016 NIVEL VALABIL 2017 
CRT.  

1 Taxă  autorizaţie de transport 1000 lei / auto 1000 lei / auto 
public în regim de taxi  

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

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

4 Taxă  parcare rezidenţă  70 lei/an 135 lei/an 
5 Taxă  licenţă  stradală  5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
6 Taxă 	de 	eliberare 	atestat 

administrator 	asociaţie 	de 116 lei 120 lei 
proprietari  

7 Taxă  emitere acord SADPP 
în 	vederea 	obţinerii 35 lei 35 lei 
autorizaţiei 	 de 
construire/desfiin ţare  

8 Taxă 	pentru 	inregistrare 
vehicule 
-mopede 50 lei 50 lei 
-vehicule cu trac ţ iune animală  82 lei 82 lei 
i utilaje  

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

perioadă  de 5 ani 

10 Taxă  pentru eliberarea unei 100 lei 100 lei 
noi autorizatii de tip in regim 

de taxi ocazionate de 
pierderea, deteriorarea sau 

ditrugerea autorizatiei precum 
si in cazul inlocuirii 

autovehicolului  
1 1 Taxă  pentru ocuparea 

domeniului public si/ sau 
privat de constructii 

autorizate, pentru care 
detinătorul nu are stabilit ă  

modalitatea de a folosi terenul 
- în funcţie de zonă  astfel: 

Zona A 	• 1 5 lei/mp/an 10 lei/mp/an 
Zona B 6 lei/mp/an 6 lei/mp/an 
Zona C 3 lei/mp/an 3 lei/mp/an 

Zona D 2 lei/mp/an 2 lei/mp/an 

Plata taxei pentru ocuparea domeniului public si privat se va face lunar, pân ă  la data de 25 inclusiv a lunii urm ătoare fîec ărei lun ă , 
pentru toat ă  perioada în care de ţinătorul nu are stabilita modalitatea de folosin ţa a terenului. 



12 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 

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

autovehiculelor dup ă  cum 
urmează : 

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

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

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

lunar 200 lei lunar 200 lei 
Remorci peste 1 tonă  30 lei /zi sau abonament 30 lei /zi sau abonament 

lunar 300 lei lunar 300 lei 
14 Taxă  de blocare-deblocare 23 lei/auto 100 lei/auto 

vehicole 

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

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

panalal0t  
b.autovehicule cu masa totala 100 lei/zi sau abonament 100 lei/zi sau abonament 

intre 10 t - 20 t 1000 lei/ luna 1000 lei/ luna 
c.autovehicule cu masa totala 

peste 20 t 150 lei/zi sau abonament 150 lei/zi sau abonament 
1500 lei/ luna 1500 lei/ luna 

16 Taxă  autorizaţie dispecerat taxi 500 lei 500 lei 
17 Taxă  viză  anuală  autorizaţie 200 lei 200 lei 

dispecerat taxi 
5. SERVICIUL MONITORIZARE A SERVICIILOR PUBLICE 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2016 

NIVEL VALABIL 
2017 

1. Taxă  habitat- persoane fizice* 4 lei/pers/luna 4 lei/pers/luna* 

2. Taxă  habitat —persoane j uridice * 
- 	 fără  angajaţi 7 lei/ lună  7 lei/ lună* 
- 	 pt fiecare angajat 14 lei/ lună  14 lei/ lună* 
- 	 pt fiecare punct de lucru 7 lei/ luna 7 lei/ luna* 

*) 
in condi ţ iilo in care, in anul 2017 rampa Rute ş  se ittchide in baza programului de coeformare, iar costurile de colectare, transport ş i depozitare nu vor putea fi sustenabile, uivelul taxei speciule de 

habitat cu destinalia de salubrizare va suporta modific ări de majorare pentru acoperirea acestor cheltuieli 



6. BIROU DRUMURI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2016 2017 

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

7. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTĂ  A PERSOANEI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2016 2017 

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

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

3 Taxă  eliberare, la cerere, a certificatelor 
de stare civilă(duplicat) de natere, 

casatorie, deces (în situaţia pierderii, 
sustragerii sau deterio ării acestora, 
precum si ca urmare a solicit ării de 8 lei 8 lei 

preschimbare a acestora cu noile tipuri); 
Taxă  eliberare extrase multilingve de 

natere, căsătorie, deces; Taxă  eliberare 
dovadă_de_stare_civilă  

4 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 lei 

5 Taxa carte de identitate provizorie 1 leu 1 leu 

6 Taxă  extrajudiciar ă  de timbru 5 lei 5 lei 

7 Taxă  informaţii persoane 1 leu 1 leu 

8 Taxă  consum materiale si intretinere 6 lei 0 

8. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
 2016 

NIVEL VALABIL 
2017 

1 Taxa anuala de intretinere cimitir 17 lei/an!loc 20 lei/anlloc 

2 Taxa cimitir loc de veci zona A 10 lei/an /loc de 
veci 

- 

3 Taxa cimitir loc de veci zona B 5 lei/an /loc de veci - 

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 fîzice si juridice: 



a) veteranii de r ăzboi, văduvele de război şi văduvele nerec ăsătorite ale veteranilor de r ăzboi; 
b) persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul-lege irr. 1 18/1990, republicat, cu modific ările ş i 
completările ulterioare; 
c) instituţiile sau unităţile care func ţionează  sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ş tiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excep ţia incintelor folosite pentru activit ăţi 
economice; 
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a între ţine, dezvolta i 
ajuta instituţii de cultură  naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social ş i 
cultural; 
e) organizaţiile care au ca unică  activitate acordarea gratuit ă  de servicii sociale în unităţi specializate 
care asigură  găzduire, îngrijire socială  şi medicală, asistenţă, ocrotire, activit ăţi de recuperare, 
reabilitare şi reinserţie socială  pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condi ţiile legii. 
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si 
reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I 
de invaliditate. 
Art.487 din Legea 227/2015 - Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata 
taxelor instituite conform art.486 urmatoarelor persoane fizice sau juridice: 

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

b) persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul - 1ee nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) instituţiile sau unităţile care func ţionează  sub coordonarea Ministerului Educa ţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 
excepţia incintelor folosite pentru activit ăţi economice; 

d) fundaţiile înf1inţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a între ţine, 
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură  naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu 
caracter umanitar, social şi cultural; 

e) organizaţiile care au ca unic ă  activitate acordarea gratuit ă  de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigur ă  găzduire, îngrijire social ă  şi medicală, asistenţă, ocrotire, 
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială  pentru copil, familie, persoane 
cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane af1ate în dificultate, 
în condiţiile legii. 

SANCTIUNI 
Se aplica sanctiuni in conformitate cu art. 493 din Legea 227/20 1 5 

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

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

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

b) nedepunerea deelara ţiilor de impunere prevăzute 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. (1 1), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 

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

(4) Incălearea normelor tebnice privind tip ărirea, înregistrarea, vânzarea, eviden ţa ş i 



gestionarea, dup ă  caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contraven ţie 
şi se sancţionează  cu amendă  de la 325 lei la 1 .578 lei. 

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

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

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

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

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

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
Sunt stabilite conform Legii 117/1999 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.2 1 5/200 1, 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. 

SEF SERVICIU, 	 SEF BUIES —PJ, 	SEF BU S-PF, 
Iulian Marin 	 Cristina An ohe 

	
Mihigoriu 
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Anexa nr.3 
laHCLnr./69 11/2 20d, 

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

NR.27312006 
Nu sunt purtătoare de majorări/dobânzi/penalităţi de întârziere la plată  

1. SECRETARIAT SI REGISTRUL AGRICOL 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2016 2017 

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

2. Taxă  eliberare anexa 24 10 lei 10 lei 
3. Taxă  eliberare adeverinţă  Registrul 2 lei 2 lei 

Agricol  
4. Taxă  viză  contracte de arend ă, comodat, 6 lei 6 lei 

închiriere,_cesiune,_asociere  
5. Taxă  viză  semestrială  carnet de 20 lei 20 lei 

comercializare produse din sectorul 
agricol  

6. Taxă  timbru adeverinţă  1 leu 1 leu 

2. DIRECTIA ARHITEC SEF 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2016 NIVEL VALABIL 2017 
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 100 lei/ pentru constructii 100 lei/ pentru constructii 

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

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

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

arheologică, în funeţie de 
complexitatea şi locaţia 

kicrării  

3. SERVICIUL VENITURI S1 EXECUTARE SILITA 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2016 

NIVEL VALABIL 
2017 

1. Taxa pentru eliberare certificat fiscal 10 lei 10 lei 



2. Taxa de urgenta pentru eliberare certifieat 20 lei 15 lei 
fiscal in aceeasi zi eu depunerea cererii 

4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2016 NIVEL VALABIL 2017 

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

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

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

clienţi taxiuri  
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 	de 	eliberare 	atestat 

administrator 	asociaţie 	de 116  lei 120 lei 
proprietari  

7 Taxă  emitere acord SADPP 
în 	vederea 	obţinerii 35 lei 35 lei 
autorizaţiei 	 de 
construire/desfiin ţare  

8 Taxă 	pentru 	inregistrare 
vQhicule 
-mopede 50 lei 50 lei 
-vehicule cu trac ţiune animală  82 lei 82 lei 
i utilaje  

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

perioadă  de 5 ani 

10 Taxă  pentru eliberarea unei 100 lei 100 lei 
noi autorizatii de tip in regim 

de taxi ocazionate de 
pierderea, deteriorarea sau 

ditrugerea autorizatiei precum 
si in cazul inlocuirii 

autovehicolului  
1 1 Taxă  pentru ocuparea 

domeniului public si/ sau 
privat de construetii 

autorizate, pentru care 
detinătorul nu are stabilit ă  

modalitatea de a folosi terenul 
- în func ţie de zonă  astfel: 

Zona A 1 5 lei/mp/an 10 lei!rnp/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/rnp/an 

Plata taxei pentru ocuparea domeniului publie si privat se va face lunar, pân ă  la data de 
25 inclusiv a lunii urrnătoare fiec ărei lună , pentru toată  perioada în care de ţinătorul nu 

are stabilită  rnodalitatea de folosin ţă  a terenului. 



12 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 

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

autovehiculelor după  cum 
urmează : 

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

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

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

lunar 200 lei lunar 200 lei 
Remorci peste 1 tonă  30 lei /zi sau abonament 30 lei /zi sau abonament 

lunar 300 lei lunar 300 lei 
14 Taxă  de blocare-deblocare 23 lei/auto 100 lei/auto 

vehicole 

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

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

pana_la_1 0_t  
b.autovehicule cu masa totala 100 lei/zi sau abonament 100 lei/zi sau abonament 

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

peste 20 t 150 lei/zi sau abonament 150 lei/zi sau abonament  
1500lei/luna lSOOlei/luna 

16 Taxă  autorizaţ ie dispecerat taxi 500 lei 500 lei 

17 Taxă  viză  anuală  autorizaţie 200 lei 200 lei 
dispecerat_taxi  

5. SERVICIUL MONITORIZARE A SERVICIILOR PUBLICE 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2016 

NIVEL VALABIL 
2017 

1. Taxă  habitat- persoane fizice* 4 lei/pers/luna 4 lei/pers/luna* 

2. Taxă  habitat —persoane juridice* 
- 	 fără  angajaţi 7 lei/ lună  7 lei/ lună* 
- 	 pt fiecare angajat 14 lei/ lună  14 lei/ lună* 
- 	 pt fiecare punct de lucru 7 lei/ luna 7 lei/ luna* 

*) 
În condi ţiiie in care, in anul 2017 rampa Rate ş  se închidn în baza programului dn conformarn, iar costurile dn coiectare, transport ş i depozitare nu vor putea fi austeiiabile, iiivelul taxoi 

speciale de habitat cu destina ţ ia de salubrizare va suporta modific ări de majorare pentru acoperirea acestor cheltuieli. 



6. BIROU DRUMURI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2016 2017 

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

7. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTĂ  A PERSOANEI 
NR. DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL NIVEL VALABIL 
CRT.  2016 2017 

1 Taxă  serviciu de transeriere (reeuperare 2 lei 2 lei 
materiale consumate) 

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

3 Taxă  eliberare, la cerere, a certificatelor 
de stare civil ă(duplieat) de natere, 

casatorie, deces (în situa ţia pierderii, 
sustragerii sau deterio ării acestora, 
preeum si ca urmare a solicit ării de 8 lei 8 lei 

preschimbare a acestora eu noile tipuri); 
Taxă  eliberare extrase multilingve de 

natere, căsătorie, deces; Tax ă  eliberare 
dovadă  de stare eivil ă  

4 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 lei 

5 Taxa earte de identitate provizorie 1 leu 1 leu 

6 Taxă  extrajudiciară  de timbru 5 lei 5 lei 

7 Taxă  informaţii persoane 1 leu 1 leu 

8 Taxă  consum materiale si intretinere 6 lei 0 

8. SC.CIMITIRUL ETERNITATEA SRL 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
 2016 

NIVEL VALABIL 
2017 

1 Taxa anuala de intretinere cimitir 17 lei/anlloc 20 lei/anlloc 

2 Taxa cimitir loc de veei zona A 10 lei/an /loe de 
veci 

- 

3 Taxa cimitir loe de veci zona B 5 lei/an /loc de veci - 



ROMÂNIA 	 Anexa nr.4 la 
JUDEŢUL GALAŢI 	 Hotărârea nr. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 	din 

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

teren si mijloacelor de transport pentru persoanele fizice cu venituri mici 

CAP.1 Dispoziţii generale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele fizice, se 
aproba de Consiliul Local si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator. 
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Capitolul 2 
Facilitatile fiscale care se acorda prin efectul legii si categoriile de 

contribuabili care pot beneficia de acestea 

Art.1.1 Sunt scutiţi de Ia plata impozitului pe clădiri, impozitului pe 
teren: 

a) veteranii de război; 
b) persoanele prevăzute la art. 1. al Decretului-lege nr. 1 1 8/1 990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată  cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modific ările şi completările 
ulterioare, precum şi în alte legi. 
c) văduvele de război; 
d) văduvele veteranilor de război care nu s-au rec ăsătorit. 
e) persoanele cu handicap grav sau accentuat; 
f) persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. 
g) persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea 
recunoştinţei faţă  de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicat ă  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004; 
h) clădirile af[ate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de r ăzboi, a 
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de r ăzboi - 
scutirea se acordă  integral pentru cl ădirile aflate în proprietate, de ţinute în 
comun cu so ţul sau soţia. In situaţia în care o cotă  - parte din cl ădiri aparţine 
unor terţi, scutirea nu se acord ă  pentru cota - parte de ţinută  de ace şti terţi; 
i) clădirea folosită  ca domiciliu af1ată  în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prev ăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 1 18/1990, republicat, cu 
rnodificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prev ăzute la art. 1 
din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată  cu rnodificări şi completări 
prin Legea nr. 1 89/2000, cu moclific ările şi completările ulterioare- scutirea se 
acordă  pentru întreaga cl ădire de domiciliu deţinută  în comun cu soţul sau soţia, 
pentru clădirile af[ate în proprietate. In situa ţia în care o cotă  - parte din cl ădirea 
de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acord ă  pentru cota - parte de ţinută  
de aceşti terţi. 

Art.1.2. Persoanele prev ăzute la art. 1 . 1 lit.g) sunt scutite de la plata 
irnpozitului pe clădiri pentru locuinţa situată  la adresa de domiciliu, precurn si 
de la plata imp9zitului pe teren aferent cl ădii•ii situată  la adresa de domiciliu; 

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

Art.1.4. Scutirea de la plata impozitului pe cl ădiri se aplică  doar cl ădirii 
folosite ca domiciliu de persoanele fizice prev ăzute la art. 1. 1. 
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Art.1.5. Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplic ă  doar pentru 
terenurile aferente acestora de la dQmiciliul persoanei. 

Art.1 .6. Scutirea de la plata impozitului pe cladire, terenul sau mijlocul de 
transport detinute in coproprietate, inclusiv in cazul sotilor, se aplica doar pentru 
cota parte de proprietate detinuta de beneficiarul scutirii, iar nu pentru intreg 
bunul. 

Prin urmare, in cazul coproprietatii devalmase a sotilor, scutirea de la 
plata impozitului se va ap1ia doar pentru o cota ideala de 50% aferenta sotului 
beneficiar al unei scutiri instituite de Legea nr.227/20 1 5 privind Codul fiscal 
pentru: 
- cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuatsi a persoanelor incadrate in gradul I 
de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav 
sau accentuat siai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate. 

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

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

Art.1 .8. In situaţia în care documentele depuse de c ătre contribuabil sunt 
conforme cu cerinţele legale, scutirea de la plata impozitului pe cladire, teren, si 
pe mijloacele de transport se aplic ă  începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor celui în care contribuabilii prezint ă  organelor fiscale ale administra ţiei 
publice locale documentele prin care atest ă  situaţiile prevăzute de lege. 

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

Art.2.1. Sunt scutiţi de Ia plata impozitului pe mijloacele de transport: 
a) veteranii de război-se acorda integral pentru un singur mijloc de 

transport, la alegerea contribuabilului, af1at in proprietate, detinute in comun cu 
sotul sau sotia. 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; 

b) persoanele prev ăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată  cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modific ările şi completările 
ulterioare, precum şi în alte legi - se acorda integral pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea ontribuabilului, af1at in proprietate, detinute in comun cu 
sotul sau sotia. 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; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor 
cu handicap sau invaliditate, af1ate în proprietatea sau coproprietatea 
reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur inijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului 

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

Art.2.2.Persoanele prev ăzute la art.2. 1. lit.c) sunt scutite de la plata 
impozitului aferent unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. 

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

Art.3.1. Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor, instituite in baza Legii nr.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 r ăzboi; 

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele 
prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 1 18/1990, republicat, cu modific ările 
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 modific ările şi completările ulterioare; 

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

Art.4. Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea unei autorizaţii 
pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 

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

Art.4.1. In vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registartura - Persoane Fizice urm ătoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie după  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea prev ăzută  la art.4.1 
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Art.5. Sunt scutite de Ia plata taxelor speciale, instituite în baza art. 
484 şi a celor instituite în baza art. . 486 din Legea nr.22712015 cu 
modificările si completările ulterioare: 

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

b) persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 
1 18/1990, republicat, cu modific ările şi completările ulterioare; 

Art.5.1. În vederea acord ării scutirii, beneficiarii trebuie s ă  depună  la 
Registratura - Persoane Fizice urm ătoarele documente: 
- cerere de scutire; 
- copie dup ă  actul de identitate; 
- actul care atest ă  calitatea prev ăzută  la art.5. 1 

Art.5.2. Se acord ă  scutirea de la plata taxelor speciale instituite în baza 
art.484 si art.486 din Codul fiscal, numai persoanele care au calitate prev ăzută  
la art.5 nu si alte persoane care locuiesc sau gospod ăresc împreună  cu acestea. 

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

venituri mici 

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

Art.2 	Contribuabilii, persoane fizice beneficiaza pentru anul fiscal 2017 
de inlesniri la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren pentru locuinta 
de domiciliu precum si pentru terenul aferent acestuia, astfel: 
1. Reducere cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru 
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 mUloace  de transport precum si utilaje destinate obtinerii de 

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

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

Reducerea se acorda pe baza de cerere si opereaza cu 01 ianuarie 2017, 
persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 
decembrie 2016 si care sunt depuse la BUIES-PFpana la data de 31. 12.2016. 

2. Reducerea cu 80% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru 
locuinta de domiciliu precum si pentru terenul aferent acesteia datorat de catre 
urmatorii contribuabili: 
- minori, mostenitori ai unor imobile, aflati sub tutela, plasament familial, 

incredintare; 
Reducerea se acorda acelor contribuabili care.• 

- nu detin in proprietate mai multe imobile(cladiri si terenuri), 
- nu detin mzjloace de transport precum si utilaje destinate obtinerii de 

venituri, 
- suprafata utila/construita a locuintei pentru care se solicita scutirea de la 

plata impozitului, in functie de numarul de persoane, trebuie sa nu 
depaseasca suprafata reglementata prin anexa nr. 1 din Legea locuintei 
nr. 11411996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

- suprafata teren intravilan aferent locuintei de domiciliu sa nu depaseasca 
1000 mp, 

- se nu detina impreuna cu familia teren situat in extravilan care sa 
depaseasca 

o 1,5 lza in cazulfamiliilorformate din 1-3persoane, 
o 2 lia in cazulfamilieiformata din mai mult de 3 persoane. 

- Cladirea sajie utilizata numai ca locuinta, 
- Cladirea sajie domiciliul persoanelor respective, 
- In cladire sa nu se desfasoare activitati economice, sa nu se obtina venituri 

din inc1iiriere 
- Reducerea se acorda cu conditia ac1iitarii debitelorprovenind din amenzi. 

Reducerea se acorda pe baza de cerere si opereaza cu 01 ianuarie 2017, 
persoanelor care detin documente justficative emise pana la data de 31 
decembrie 2016 si care sunt depuse la BUIES-PFpana la data de 31.12.2016. 

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



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

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

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

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

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

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

modelului din Legea nr.4 1 6/200 1; 
- dovada de la Serviciul Public Local de Asisten ţă  Socială  Tecuci— în 

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

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

notă  de constatare a pagubei întocmit ă  de către Biroul de Monitorizare a 
Situaţiilor de Urgenţă  din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci - în cazul 
calamităţilor naturale, iar în caz de incendiu de la Unitatea de Pompieri; 

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

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

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

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

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

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

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

(2) Propunerile vor fi înaintate consiliului local la prima şedinţă  
ordinară  a acestuia pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit 
reglementărilor legale. 
Art.7. 	Termenul de soluţionare a dosarului privind cererea de acordare a 
facilităţii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe cl ădiri sau a 
impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data înregistr ării cererii la 
Registratură  - Persoane Fizice; 
Art.8. 	Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe cl ădiri si a 
impozitului pe teren aferente anului fiscal 2017, pot fi solicitate si acordate atât 
înaintea executării silite a debitului, cât si în timpul efectu ării acestuia. 
Art.9. 	Executarea silit ă  nu va fi oprita sau nu va fi suspendat ă, după  caz, 
pentru creanţele bugetelor locale de natura impozitului pe cl ădiri şi a impozitului 
pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau scutiri la plata prin hot ărâri ale 
consiliului local, de la data comunic ării acestor hotărâri. 
Art. 10. 	(1) Dosarul privind cererea de acordare a facilit ăţii fiscale de scutire 
sau de reducere la plata impozitelor pe cl ădire şi teren, se claseaz ă  dacă  acesta 
nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv dac ă  nu cuprinde toate elementele 
prevăzute la art. 4 si 5, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: 
- refuzul de a pune la dispozi ţie organelor de control informatiile solicitate, 
- neprezentarea tuturor documentelor solicitate de compartimentul de 

specialitate în vederea definitiv ării dosarului, etc. 
(2) Clasarea si motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului 

în termen de 10 zile de la clasarea dosarului. 
Art.11. 	De facilităţile fiscale acordate la plata impozitului/taxei pe cl ădiri 
prevăzute de prezentul Regulament se acord ă  pe baza cererii persoanelor fizice 
solicitante, îndrept ăţite, numai pentru proprietatea (cl ădire si teren aferent, sau 
cote părţi din acestea) situat ă  la adresa de domiciliu a contribuabilului. 
Art.12. 	(1) Dacă  în cursul unui an intervin schimb ări care conduc la 
modificarea condi ţiilor în care se acord ă  scutirile sau reducerile de impozit pe 



clădiri si teren, persoanele în cauz ă  trebuie să  depună  noi declaraţii fiscale în 
termen de 30 de zile de la apari ţia schimbărilor. 

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

Art.13. 	Prezentul regulament se completeaz ă  cu prevederile Legii 
nr.22712015 cu modificările si completările ulterioare si ale HG nr.1/2016 
privind normele de aplicare a Legii nr.227/2015 cu modific ările si completările 
ulterioare. 



ROMÂNIA 
	

Anexa nr.5 la 
JUDEŢUL GALAŢI 
	

Hotărârea nr. 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 

	
din 

PROCEDURA 

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

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

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

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

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

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

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

5. Procedura de declarare a st ării de insolvabilitate se aplică  în 
fiecare din situaţiile prevăzute la art. 265 alin.(1) din Legea 
nr.207!2015 privind Codul de procedur ă  fiscală, cu modific ările 
şi completările ulterioare, atât în cazul debitorilor ale c ăror 
venituri ori bunuri urm ăribile au o valoare mai mic ă  decât 
obligaţiile fiscale de plată, cât şi în cazul debitorilor care nu au 
venituri ori bunuri urmăribile. 

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



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

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

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

1O.Creanţele fiscale înregistrate de debitorii declara ţi insolvabili 
pentru care se continu ă  executarea silită, af[ate în evidenţa 
curentă  şi creanţele fiscale înregistrate de debitorii declara ţi 
insolvabili pentru care executarea silit ă  se întrerupe, af[ate în 
evidenţa separată, vor fi sc ăzute din aceste eviden ţe la 
împlinirea termenului de prescrip ţie a dreptului de a cere 
executarea silit ă . 

11. Obligaţiile fiscale datorate de debitorii - persoane juridice, 
radiati din registrele în care au fost înregistra ţi potrivit legii se 
anuleaza după  radiere 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, nurnai 
în baza încheierii de radiere a judec ătorului delegat de pe lângă  
Oficiul Registrului Comer ţului sau a sentinţei civile de închidere 
a procedurii falimentului/insolven ţei si a radierii debitoarei din 
registrul comer ţului. 

12.Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorii - persoane fizice 
declaraţi insolvabili vor fi anulate din eviden ţa separată  inclusiv 
în cursul perioadei de prescrip ţie, după  data la care respectiva 
persoană  fizică  a decedat sau a fost declarat ă  dispărută  ori 
decedată  prin hotărâre a unei instan ţe judecătore şti, iar pentru 
aceasta nu exist ă  mo ştenitori care au acceptat succesiunea sau 
nu a lăsat venituri ori bunuri urmăribile. 

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



aprobat de directorul economic cu atribu ţii în domeniul 
adrninistrării veniturilor bugetare şi conducătorul unit ăţii 
adrninistrativ-teritoriale. 

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

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

valoare mai mică  decât obligaţiile f.scale de plată . 

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

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

1 5 .1.1.  valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile ş i imobile 
afîate în proprietatea debitoarei; 

1 5. 1.2.  valoarea însumat ă  a tuturor veniturilor de natur ă  comercială , 
fîscală  sau provenite din dobânzi bancare aferente unor 
depozite băneşti, din titluri de stat cu r ăscumpărare la termen; 

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

15.1.4. valoarea însumat ă  a creanţelor de natură  comercială, a 
cambiilor, biletelor la ordin sau a crean ţelor de natură  fîscală  
(sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul - 
persoană  juridică  le are de recuperat; 

1 5 .1 .5.  valoarea însumată  a disponibilităţilor băneşti, aşa curn rezult ă  
din fişierul conturilor bancare. 

15.2. Să  verifîce situaţia bunurilor de orice fel care se afî ă  în proprietatea 
debitorului persoan ă  juridică, precurn şi valoarea acestora prin 
solicitări de informaţii de la unitatea administrativ - teritorial ă  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

urmăribile. 

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



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

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

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

a) organele de poli ţie referitoare la domiciliul/re şedinţa, după  caz, 
a administratorilor, asociaţilor/acţionarilor persoanei j uridice 
debitoare; 

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

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

17.3.Să  verifice existen ţa bunurilor de orice fel care se afl ă  în proprietatea 
debitorului persoan ă  fizică  sau juridică, precum şi a veniturilor acestuia, 
prin: 

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

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

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

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

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

18. După  culegerea datelor şi informaţiilor menţionate la pct. C.17, 
organele de executare competente, în func ţie de situaţia în care se încadreaz ă , 



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

18.1. Existenţa documentaţiei prevăzută  mai sus nu are caracter limitativ şi stă  
la baza aplic ării prevederilor art.265 din Codul de procedură  fiscală . 

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

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

19.1. În situaţia în care se constat ă  dobândirea, de către debitorul declarat 
insolvabil, a unor bunuri sau venituri urmăribile, organul de executare va 
proceda, în conformitate cu prevederile art. 265 alin. (4) din Codul de procedură  
fiscală , la trecerea creanţelor respectivului debitor - persoan ă  fizică  sau juridică , 
din evidenţa separată  în cea curent ă  şi la începerea / reluarea m ăsurilor de 
executare silită . 

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

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

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

D. Procedura de scădere din evidenţă  a obliga ţiilor fiscale 

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

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



b) pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate disp ărute 
ori decedate prin hot ărâre a unei instanţe judecătore şti; 

c) pentru debitorii persoane juridice radiate din Registrul 
C omerţului. 

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

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

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

24. Documentele prev ăzute la punctele 22 şi 23 se anexeaz ă, în 
copie, procesului-verbal de sc ădere din evidenţă  a obligaţiilor fiscale, al ături de 
borderoul de adăugare-sc ădere a creanţelor. 

E. Dispoziţii finale de aplicare 

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

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

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



procedură  fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu 
prezenta procedur ă, de fiecare dat ă  când se constat ă  o modificare a situaţiei 
debitorilor declara ţi insolvabili sau a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de 
aceştia. 

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

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

30. Trecerea în evidenţa separată  a creanţelor debitorilor declara ţi 
insolvabili, în conformitate cu prezenta proeedur ă, are ca obiect evidenţierea 
distinctă  a acestor arierate, care vor fi scoase din rnasa global ă  a arieratelor 
fiscale. 



ANEXA l 
a procedură  

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 	av 

805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
Tel. Centrai ă : 0372-364111 

P R I M A R 	 e-mail: registraturamunicipiu1tecuci.ro 
WEB: WWW.municiplultecuel.ro  

Telefon SECRETARL4T: 0372-3641 77; FAX:0236-816054 

PROCES-VERBAL Nr......... 
de declarare a st ă rii de insojvabilitate 

Incheiat astăzi....................... 
(ziva, luna, anul) 

Având 	în 	vedere 	că  debitorul 	......................................................, 	cu 	ultimul 	domiciJiu 
/domiciliul fiscal cunoscut în str . ................................................... nr. ... 	bJ. . .. 	sc. ..., et. ..., ap. 
situat în localitatea ..........................., jude ţul/sectorul........................, cod de identificare 
fisca lă*1) ,  este înscris în eviden ţa analitică  pe plătitori, la data de ........................... 
cu obligaţ ii fiscale restante în sum ă  totală  de .....................lei, precum ş i faptul că  acesta 
înregistrează , la aceast ă  dată , bunuri ş i venituri urm ăribile cu o valoare însumat ă  estimată , 
conform documentelor contabile, de ......................Jei / nu înregistreaz ă  bunuri sau venituri 
urm ă ribile, în baza prevederilor art. 265 din Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedur ă  
fiscal ă , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, prin prezentul proces-verbal este constatat ă  starea 
de insolvabilitate a debitorului ............................................................................. 

ln conformitate cu dateJe cuprinse în eviden ţa analitică  pe plătitori, obliga ţiile fiscale restante 
sunt următoarele: 

Nr. 
crt. Natura obligaţ iei 

Suma datorat 	(lei) 

Debit Accesorii*2) Total 

întârziere  
Dobânzi de 
întârziere 

Penalităţi de 

Pentru realizarea acestor crean ţe fiscale s-au luat urm ătoarele m ăsuri: 
- au fost întocmite ş i comunicate soma ţ iile nr. ............. /................... nr. ............... /............... 
- au fost înfiin ţate popriri asupra disponibilit ăţ ilor băneşti din conturile bancare/veniturilor proprii prin 
adresele nr. ............ /................... nr. .............. /................ 
- a fost înfiin ţat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor mobile prin Procesul verbal 
nr. .............. /..................... asupra ................................ 
- a fost înfiin ţat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor imobile prin Procesul verbal 
nr. .............. / ........................ asupra ................................ 
- a fost aplicat ă  procedura legal ă  pentru evaluarea bunurilor .................................... 
- au fost luate m ăsurile legale privind înregistrarea ipotecilor Ja birourile de carte 
funciară ................................................. 
- au fost luate m ăsurile legale privind publicitatea în vederea valorific ă rii respectivelor bunuri, 
astfel . ................................. 
- au fost Juate m ăsurile legale în vederea valorific ării respective!or bunuri prin licita ţ ii publice 
organizate la data de ......................... 
- a fost necesară  reorganizarea Jicita ţ iilor pub!ice după  cum urmează : 



- înurmlicita ţiiioliceorganizatefostvaiorificate urm ătoarele: 
........................................................ , fiind realizate creanţe în cuantum de ...............!ei; 

- anterior întocmirii prezentului proces-verbal au fost întreprinse urm ătoareie 

Al. A fost verificat ă  situa ţ ia  patrimonială  a debitorului persoan ă  juridică  sub aspectui cuantifică rii 
vaiorii însumate a bunuriior ş i venituriior de ţinute, prin soiicitarea ş i consuitarea datelor înscrise în 
situaţ iiie financiar-contabiie anuaie ş i/sau semestriaie, precum ş i în uitima baian ţă  contabi!ă  
încheiată  de societatea debitoare, fapt din care rezuit ă  că : 
a) vaioarea de inventar a tuturor bunuriior mobi!e ş i imobiie afiate în proprietatea debitoarei este 
de ........................iei; 
b) vaioarea însumată  a tuturor venituriior de natur ă  comerciai ă , fiscai ă  sau provenite din dobânzi 
bancare aferente unor depozite b ăneşti, din tit!uri de stat cu r ăscumpă rare ia termen este 
de ........................iei; 
c) va!oarea determinată  pe baza cota ţ iiior bursiere ia zi a titiuriior de participa ţ ie (acţiuni,  ob!iga ţ iuni) 
este de ........................iei; 
d) va!oarea însumată  a crean ţeior de natură  comerciai ă , a cambiiior, a bileteior ia ordin sau a 
creanţeior de natură  fiscaiă  (sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul persoan ă  
juridică  ie are de recuperat este de ........................iei; 
e) vaioarea însumată  a disponibiiităţ iior băneşti, aşa cum rezuită  din fiş ierui conturiior bancare, este 

- 	de ........................iei. 
A2. Au fost verificate situa ţ ia bunuriior de orice fel care se afi ă  în proprietatea debitorului persoan ă  
juridică , precum ş i vaioarea acestora prin soiicit ă ri de informa ţ ii de ia: 
- (unitatea administrativ-teritoriai ă ) Primă ria ..........................................................*3); 
- Biroui de Carte Funciară  .......................................................................................*3); 
- Registrui Auto Român ..........................................................................................*3); 
- Registrui Navai Român ........................................................................................*3); 
- (aită  institu ţ ie care gestionează  registre pubiice) ............................................*3) din care a rezu!tat 

B1. A fost verificată  situa ţ ia bunuriior de orice fei care se afi ă  în proprietatea debitori!or persoan ă  
fizică , fiind soiicitate informa ţ ii de ia: 

1 (unitatea administrativ-teritorial ă) Primăria ....................................................................*3) 

11 Birou! de Carte Funciar ă  .................................................................................................*3) 

Ll Registrul Auto Român .....................................................................................................*3) 

Registrul Naval Român ....................................................................................................*3) 

J (altă  instituţie care gestioneaz ă  registre publice) .............................................................*3) 
din care a rezuitat ......................................................... 
B2. Au fost efectuate cercet ă ri ş i constată ri ia domiciiiui persoanei fizice cu privire la situa ţ ia 
materiaiă  a acesteia, precum ş i ia aite unităţ i sau persoane fizice unde aceasta ş i-a desfăşurat 
activitatea profesionai ă  ori lucrativă  remunerată , în aite iocuri despre care s-au cuies informa ţ ii în 
iegătură 	Cu 	existen ţa 	bunuriior 	debitoruiui 	persoană 	fizică , 	din 	care 	au 
rezuitat.................................................................... 
B3. Au fost soiicitate informa ţ ii de ia organeie ori persoaneie abiiitate, cu privire ia mo ştenitorii care 
au acceptat succesiunea debitoruiui decedat sau declarat disp ă rut ori decedat, din care a 
rezuitat .......................... 
B4. Au fost soiicitate informa ţii de ia societăţ iie bancare cu privire ia existen ţa unor conturi de 
disponibi!ităţ i băneşti deţinute de debitorui decedat sau deciarat disp ă rut ori decedat, din care a 
rezuitat ...................... 
ln urma constată ri!or de mai sus rezu!tă  că  debitorui se încadreaz ă  în prevederile art. 265 
din Legea nr.207/2015, cu modific ă riie ş i completă rile uiterioare, ş i este deciarat inso!vabil întrucât: 



[j valoarea bunurilor ş i veniturilor acestuia •este• mai mică  decât valoarea obliga ţiilor fiscale neachitate; 

fl acesta nu are bunuri sau venituri urm ăribile. 

Creanţele înregistrate de debitorul .................................................., deelarat inso!vabil prin prezentul proces-verbal, vor fi: 

_j administrate în continuare în eviden ţa curentă ; 

fl trecute în eviden ţa separat ă ; 

De la data prezentului proces-verbal: 

fl se continuă  aplicarea măsurilor de executare silit ă  pentru recuperarea obligaţ iilor fiscale restante înregistrate de debitorul 
declarat insolvabil ş i calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora; 

jj se întrerup aplicarea m ăsurilor de executare silită  pentru recuperarea obliga ţ iilor fiscale restante înregistrate de debitorul 
declarat insolvabil, precum ş i calculul obligaţiilor fiscale aeeesorii aferente acestora. 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care unul se p ăstrează  la dosarul de 
executare, unul la serviciul contabilitate, iar cel ă lalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil. 

Aprobat 
PRIMAR, 

L.S. 

Director Economic, 

 

Întocmit 
Comp. exeeutare silită  

Se anexează urm ătoarele documente justificative: 

 

Avizat 
Comp. Juridic 

Denumire: Proces-verbal de declarare a stă rii de insolvabilitate 
2. Format: A4 
3. Caracteristici de tip ă rire: se tip ă reşte pe ambele feţe. 
4. Se utilizează : de către UAT Municipiul Tecuci. 
5. Se întocmeşte: în 3 exemplare. 
6. Circul ă : 
- un exemplar la debitorul declarat insolvabil; 
- dou ă  exemplare la UAT Municipiul Tecuci, dintre care unul la dosarul de executare ş i unul la serviciul contabilitate. 
7. Se arhivează : un exemplar la compartimentul executare silită  care îl întocme şte. 

*1) Se va completa codul numeric personal, numă rul de identificare fiscală , codul cle înregistrare fiscai ă  sau codul unic de înregistrare, 
după  caz. 
*2) Obliga ţ iile fiscale accesorii calculate pân ă  la data de 31 decembrie 2005 vor fi eviden ţ iate cu titulatura de dobând ă/penalitate de 
întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi eviden ţiate cu titulatura de majorare de întârziere. 
*3) Se va indica denumirea institu ţiei în cauză . 



ANEXA 2 
la procedură  

ROMANIA 	 r 
JUDEŢUL GALAŢI 	 805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, iir. 66, 

MUNICIPIUL TECUCI 	
; . 	 Tel. Central ă : 0372-364111 

P R I M A R 	 e-mail: registraturamunicipiu1tecuci.ro 
WEB: www.municipizilteciici. ro  

Telefon SECRETARIA T. 0372-3641 77; FAX:0236-81 6054 

PROCES-VERBAL 
de transfer al obliga ţiilorfiscale înregistrate de debitorui declarat insolvabil 

Incheiat astăzi....................... 
(ziva, luna, anul) 

În urma verifică rilor efectuate de compartimentul executare silit ă  în perioada 
.......................asupra bunurilor/veniturilor apar ţ inând patrimoniului debitorului 
.........................................., cu ultimul domiciliu/domiciliul fiscal cunoscut în str. 

....... ... ... . .... . ... 	nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., situatîn localitatea ..................... 
judeţul/sectorul ........................................, cod de identificare fi sca lă*1) 
declarat insolvabil prin Procesul-verbal nr. ............. / ... ..................... a rezultat: 
- existen ţa unor bunuri sau venituri dup ă  cum urmează • ................................................... 
- inexisten ţa vreunui bun sau venit. 

Având în vedere că  debitorul ..........................................................................este înscris 

în evidenţa curent ă  Vevidenţa separat ă  [l cu obligaţ ii fiscale restante în sumă  total ă  de 
lei, precum ş i faptul c ă  acesta de ţine 

Ll!nu deţ ine  [l la această  dată , bunuri ş i venituri urm ăribile, crean ţele debitorului vor fi transferate, în 
conformitate cu prevederile art. 265 alin. (2) ş i (4) din Legea nr.207/20.07.2015 privind Codut de 
procedură  fiscală , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, dup ă  caz, în 

evidenţa curentă  Vevidenţa separată  11. 
Obliga ţ iile fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil au urm ătoarea structură : 

Nr. 
crt. Natura obligaţiei 

Suma datorat ă  (Iei) 

Debit Accesorii*2) Total 

de întârziere  
Majorări de 
întârziere 

Dobânzil Penalităţ i 

Obligaţ iile fîscale înregistrate de debitor vor fi: 

administrate în continuare în eviden ţa curentă ; 

trecute în eviden ţa separată . 
De la data prezentului proces-verbal: 

se întrerup aplicarea m ăsurilor de executare silită  pentru recuperarea obliga ţ iilor fiscale restante înregistrate de debitorul 
declarat insolvabil ş i trecute în evidenţa curentă, precum ş i calculul obligaţ iilor fîscale accesorii aferente acestora; 



Ll se reia sau se ini ţiază, după  caz, aplicarea m ăsurilor de executare silit ă  pentru recuperarea obliga ţ iilor fiscale restante 
înregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dobândit bunuri sau venituri ş i caiculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente 
acestora. 
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în dou ă  exemplare, dintre care unul se p ăstrează  la dosarul de executare ş i unul la 
serviciul contabilitate. 

Aprobat 
PRIMAR, 	 Director Economic, 

L.S. 
Întocmit 	 . 	 Avizat 

Comp. executare silită 	 Comp. Juridic 

Se anexează  următoarele documente justificative ................................................................................ 

1. Denumire: Proces-verbal de transfer al obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil 
2. Format: A4 
3. Caracteristici de tip ă rire: se tip ă reşte pe ambele fe ţe. 
4. Se utilizează : de către UAT Municipiul Tecuci. 
5. Se întocme şte: în dou ă  exemplare. 
6. Circulă : 
- un exemplar la dosarul de executare silit ă  
- un exemplar la serviciul contabilitate. 
7. Se arhivează : un exemplar la compartimentul executare silită  care îl întocme şte. 

*1) Se va completa codul numeric personal, num ă rul de identificare fiscal ă , codul de înregistrare fiscal ă  sau codul unic de înregi ştrare, 
după  caz. 
*2) Obliga ţ iile fiscale accesorii calculate pân ă  la data de 31 decembrie 2005 vor fi eviden ţ iate cu titulatura de dobând ă/penalitate de 
întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi eviden ţiate cu titulatura de majorare de întârziere. 



ANEXA 3 
la procedură  

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 	 805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 

Tel. Central ă : 0372-364111 
MUNICIPIUL TECUCI 

P R I M A R 	l 	I 	e-mail: registratura(municipiu1tecuci.ro 
WEB: www.niuniciplultecuel.ro  

Telefon SECRETARIA T: 03 72-3641 77; FAX:0236-816054 

PROCES-VERBAL Nr.......... 
de scădere din eviden ţă  a obligaţiilor fiscale 

Incheiat astăzi ....................... 
(ziva, Iuna, anul) 

În 	urma 	verifică rilor 	efectuate 	de 	compartimentul 	executare 	silită 	în 
perioada 	..............asupra stă rii debitorului ............, cu ultimul domiciliu/domiciliul fiscal 
cunoscut 	în 	str.........................nr. 	..., 	bl. 	..., 	sc. 	..., 	et...., 	ap. 	..., 	situat 	în 
localitatea 	....................jude ţul/sectorul 	..................................., 	cod 	de 	identificare 
fiscală*1) , declarat insolvabil prin Procesul-verbal nr. .......... /.............. respectiv 
asupra situa ţ iei obliga ţ iilor fiscale înregistrate de acesta, dup ă  caz, a rezultat c ă : 
- debitoru l*2) 	. a decedat sau a fost declarat disp ă rut ori decedat prin hot ă râre 
a unei instan ţe judecătoreşti. 

Documentele doveditoare sunt ........................................*3); 
- debitoru l*4) a  fost radiat din registrul comer ţului. 

Documentele doveditoare sunt ................ . ....................... *3); 
- termenul de prescrip ţ ie a dreptului de a cere executarea silit ă  s-a împlinit, la data de 
1/01/..........., pentru obliga ţ ii fiscale restante în sum ă  totală  de ..........lei, dup ă  cum urmează : 

Nr. 
crt. Natura obligaţiei 

Suma datorat ă  (Iei) 

Debit Accesorii*5) Total 

de întârziere  
Majorări de 
întârziere 

Dobânzi /Penalităţ i 

Având în vedere cele consemnate, înifrmitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură  fiscală , cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, obliga ţ iile fiscale 
înregistrate de debitorul decedat ori disp ă rut, radiat din registrul comer ţului, respectiv cele 
pentru care s-a împlinit termenul de prescrip ţ ie a dreptului de a cere executarea silită , după  caz, 
se scad din eviden ţa curentă/separată , după  caz, prin borderou de ad ăugare-scădere a 
crea n ţelor. 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care unul se p ăstrează  la 
dosarul de executare, unul la serviciul contabilitate, iar cel ă lalt va fi transmis debitorului 
declarat insolvabil. 

Aprobat 
PRIMAR, 	 Director Economic, 

L.S. 
Intocmit 
	

Avizat 
Comp. executare silită 
	

Comp. Juridic 



1. Denumire: Proces-verbal de scădere din eviden ţă  a obliga ţ iilor fiscale 
2. Format: A4 
3. Caracteristici de tip ă rire: se tip ă reşte pe ambele feţe. 
4. Se utilizează : de către UAT Municipiul Tecuci. 
5. Se întocmeşte: în 3 exemplare. 
6. Circulă : 
- un exemplar la debitorul declarat insolvabil; 
- două  exemplare la UAT Municipiul Tecuci, dintre care unul la dosarul de executare silit ă  ş i unul la serviciul contabilitate. 
7. Se arhivează : un exemplar la compartimentul executare silită  care îl întocme şte. 

*1) Se va completa codul numeric personal, num ă rul de identificare fiscal ă , codul de înregistrare fiscal ă  sau codul unic de înregistrare, 
după  caz. 
*2) Se completează  în cazul debitorilor persoane fizice. 
*3) Se consemnează  tipul documentului, institu ţia eliberatoare, num ă rul ş i data acestuia. 
*4) Se completează  în cazul debitorilor persoane juridice. 
*5) Obliga ţ iile fiscale accesorii calculate pân ă  la data de 31 decembrie 2005 vor fi eviden ţ iate cu titulatura de dobând ă/penalitate de 
întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi eviden ţiate cu titulatura de majorare de întârziere. 



ANXA 4 
la procedură  

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 	 I 	 805300 TECUCI sti 1 Decembi ie 1918 m 66 

MUNICIPIUL TECUCI 	
Tel. Centrală : 0372-364111 

P R I M A R 	 e-mail: registraturamunicipiu1tecuci.ro 
WEB: ivww.municipiullecuci.ro  

Telefon SECRETARIAT: 0372-3641 77; FAX:0236-816054 

BORDEROU 
de ad ăugarelscădere a obliga ţiilorfiscale .................................... *1) 

Nr. 
crt. 

Numele ş i 
Prenumele / 

denumirea debitorului 

Codul de 
înregistrare 
flscală*2) 

Nr. ş i data 
documentului 

constatator 
pentru 

adăugare/ 
scădere*3) 

Natura 
obligaţiei 

fiscale 
adăugate sau 
scăzute din 

evidenţa 

Categoria 
obligaţiei 
fiscale*5) 

flscală*4)  

Termen de 
plată  

Suma 
(lei) 

Verificat 
Şef Serviciu 

(semnătura) 
Intocmit 
Data........................ 
Semnătura 

1. Deriumire: Borderou de ad ăugare/scădere a obliga ţ iilorfiscale 
2. Format: A4 
3. Caracteristici de tip ă rire: se tip ă reşte pe ambele fe ţe. 
4. Se utilizeaz ă : la centralizarea datelor cuprinse în documentele constatatoare pentru ad ăugare sau scădere. 
5. Se întocme şte: în două  exemplare, de serviciul contabilitate, separat pentru ad ăugă ri ş i scăderi. 
6. Se arhivează : la serviciul contabilitate. 

*1) Se întocmeşte distinct, atât pentru debitele luate în eviden ţa fiscală , cât ş i pentru cele scăzute. Se numerotează  la nivelul fiecă rui an 
fiscal, cu num ă rul zilei din anul în care a fost emis. 
*2) Se va completa codul numeric personal, num ă rul de identificare fiscal ă , codul de înregistrare fiscal ă  sau codul unic de înregistrare, 
după  caz. 
*3) Documentul va de ţ ine obligatoriu codul de înregistrare fiscal ă  al debitorului, num ă rul ş i data, natura ş i categoria obliga ţ iei fiscale, 
termenul de plat ă  ş i suma acesteia. 
*4) Se va preciza denumirea obliga ţ iei fiscale. 
*5) Se va înscrie atributul sumei (curent ă , restantă , dobânzi, penalităţi de întârziere). 



ROMÂNIA 	 Anexa nr.6 1a 
JUDEŢUL GALAŢI 	 Hotărârea nr. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 	 din 

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE IIABITAT CU DESTINAŢIA DE 
SALUBRIZARE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 

I. 	Reglementări generale 

Art.1 Potrivit prevederilor art.484 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozi ţiile art.30 din Legea nr.273/2003, privind 
finanţele publice locale, cu modific ările si completările ulterioare, Consiliile locale aprob ă  taxe speciale 
pentru func ţionarea serviciilor publice, create în interesul persoanelor fizice i juridice, stabilind 
cuantumul taxelor speciale si aprobând regulamente de stabilire a modului de organizare si funcţionare a 
serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Art.2 Se instituie taxa de habitat cu destina ţia salubrizare, pentru urmatoarele activit ăţ i: 
- precolectarea, colectarea si transportul deeuri1or municipale, inclusiv ale deeuri1or toxice 

periculoase din deeuri menajere, cu excep ţia celor cu regim special; 
- sortarea deeuri1or municipale; 
- organizare prelucr ării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a deeuri1or; 
- depozitarea controlat ă  a deeuri1or municipale; 
- înfiinţarea depozitelor de deeuri si administrarea acestora; 
- măturatul, spălatul, stropirea si întreţinerea căilor publice; 
- curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau de înghe ţ ; 
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unit ăţ ilor de ecarisaj; 
- colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deeuri1or voluminoase provenite de la 

populaţie, instituţii publice si agen ţi economici, neasimilabile celor menajere(mobilier, deeuri 
de echipamente electrice si electronice, etc.); 

- colectarea, transportul si depozitarea deeuri1or rezultate din activit ăţi de construcţii si demolări; 
- dezinsec ţia, dezinfecţia si deratizarea. 

Art.3 (1)Gestiunea serviciului de salubrizare se realizeaz ă  în condiţiile Legii nr.5 1/2006, prin 
gestiune delegat ă  operatorilor autoriza ţi, de către Consiliul Local. 

(2)Cuantumul taxei speciale de salubrizare se aprob ă  de Consiliul Local al Municipiului Tecuci, 
în baza fiei de fundamentare întocmit ă  de operatorul de salubritate, se achit ă  de utilizatori, atât în cazul 
prestaţiilor efectuate în benefîciul întregii comunit ăţi locale, cât si în cazul presta ţiilor de care se 
beneficiază  individual. 

(3)Taxa specială  de habitat cu destina ţia de salubrizare se stabi1ete anual, sau se ajusteaz ă  în 
cursul anului, prin hot ărârea Consiliului Local Tecuci. 

Art.4 (1) Potrivit prevederilor art.26 alin.(1) din Legea serviciului de salubrizare a localit ăţilor 
nr.101/2006, republicată, cu modific ările si completările ulterioare, pentru asigurarea finan ţării 
serviciului de salubrizare, utilizatorii achit ă  contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul presta ţiilor de care beneficiaz ă  individual, pe bază  de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare, 

b) taxe speciale, în cazul presta ţiilor de care beneficiază  individual fară  contract. 



(2)Taxa special ă  de habitat cu destinaţia de salubrizare se p1 ătete de către to ţi cei care produc 
deeuri menajere si nemenajere si care locuiesc sau care desf ă oară  activităţi pe raza municipiului 
Tecuci. 

(3) Data de aplicare a taxei speciale de habitat cu destina ţia de salubrizare este 0 1 .0 1.2017. 

Art.5 Municipiul Tecuci, prin Compartimentul Monitorizare, împreun ă  cu operatorul de 
salubritate, au obligaţia să  ţină  la zi. evidenţa tuturor utilizatorilor (persoane fizice si juridice)cu si fară  
contracte de salubrizare. 

Art.6 Serviciul Registratură, Venituri si executare silită  înregistreaz ă  declaraţiile privind taxa 
specială  de habitat, Biroul UIES-PF calculeaz ă taxa de habitat pentru persoane fizice, emite deciziile de 
impunere si după  caz, aplică  măsuri de executare silit ă . 

Art.7 În cazul persoanelor fizice sau juridice care de ţin mai multe imobile pe raza municipiului 
Tecuci, taxa special ă  de habitat se datoreaz ă  pentru fiecare imobil în parte, locuit, folosit sau închiriat. 
Proprietarul are obliga ţia de a depune Declaraţia privind taxa specială  de habitat pentru fiecare irnobil 
care este locuit, folosit sau închiriat. 

11. PERSOANE JURIDICE 

Art.8 (1) Utilizatorii persoane j uridice au obliga ţia să  încheie contract pentru prestarea 
activităţ ilor serviciului de salubrizare si achită  contravaloarea serviciului de salubrizare pe baz ă  de tarif, 
tinând cont de metrii cubi de deeuri colectate si provenite din activitatea comercial ă  specifică  fiecărui 
agent economic. 

(2) Pentru orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului, au obliga ţia 
să  încheie acte adi ţionale. Au obligaţia să  comunice în scris, în termen de 30 de zile si să  depună  copia 
contractului încheiat si acolo când este cazul, copia actelor adi ţionale, la Registratura Primăriei 
Municipiului Tecuci- Serviciul Registratură, Venituri si Executare Silită  în vederea înregistr ării acestora 
în evidenţa Biroului UIES-PJ. 

(3) In categoria utilizatori persoane juridice care au obligativitatea încheierii contractului de 
salubrizare se cuprind to ţi agenţii economici care au sediul principal sau puncte de lucru în municipiul 
Tecuci, inclusiv persoanele care desf ă oară  activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul cabinetelor 
medicale, de avocatură, notariale, de expertiză  contabilă, de expertiză  tehnică, de consultanţă  fiscală , de 
contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectur ă, de executare 

- judecătorească, cele autorizate s ă  execute lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si 
cartografie sau alte profesii asem ănătoare desfăsurate în mod autonom, în condi ţiile legii. 

Art.9 Operatorul serviciului de salubrizare are obliga ţia să  identifice utilizatorii care beneficiaz ă  
de prestarea serviciului de salubrizare f ără  contract, cu sprijinul Compartimentului Monitorizare Servicii 
Publice si Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci, în condi ţiile legii. 

Art.10 (1) Dup ă  identificarea utilizatorilor care beneficiaz ă  de prestarea serviciului de 
salublizare fără  contract, operatorul serviciului de salubrizare transmite o notificare c ătre acetia. 

(2) Notificarea se comunic ă  direct utilizatorului, dac ă  se asigură  primirea sub semnătură  a actului 
respectiv sau prin po ştă, cu scrisoare recomandat ă  cu confirmare de primire. 

(3) Notificarea trebuie s ă  cuprindă : 
- data, ora si locul la care utilizatorul are obliga ţia să  se prezinte să  încheie contractul de prestare 

a serviciului de salubrizare; 
- baza legal ă  a solicitării; 
- scopu1 solicitării-încheierea contractului de prestare a serviciu1ui de salubrizare; 



- documentele pe care utilizatorul este obligat s ă  le prezinte; 
- nume si semnătură  olografă  a persoanelor împuternicite de operatorul de salubritate, pe care se 

întemeiază  notifîcarea, precum si stampila emitentului. 
(4) Până  la 31 decembrie 2017 vor fi identifica ţi si se vor încheia contracte pentru prestarea 

activităţii serviciului de salubrizare cu to ţi utilizatorii persoane juridice de pe raza Municipiului Tecuci 
care nu au încheiat contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare, prevederile art. 1 1 - 12 încetându-
i aplicabilitatea•în condi ţiile prezentului regulament. 

Art. 11 (1 )Utilizatorilor persoane juridice, care nu au încheiat contract de salubrizare cu 
operatorul de salubritate, li se instituie taxa special ă  de habitat pe baza Declaratiei privind stabilirea 
taxei de habitat, ori din oficiu, în cazul nedepunerii declara ţiei, de catre Biroul UIES-PJ. 

(2) Taxa specială  de habitat cu destinaţia de salubrizare se stabi1ete în func ţie de numărul de 
salariaţi, care au contract individual de munc ă, si numărul de puncte de lucru, în care îi desf ă oară  
activitatea agentul economic. 

(3) Valoarea taxei speciale de habitat cu destina ţia de salubrizare, pentru fiecare salariat aI 
agentului economic, este de 14 lei/lun ă . 

(4) Agenţii economici, care au mai multe puncte de lucru, în afara sediului principal, pl ătesc 
suplimentar câte 7 lei/lună  pentru fiecare punct de lucru în parte. 

(5) Agentul economic care nu are salaria ţi, datorează  o taxă  în valoare de 7 lei/lună . 
(6) In condiţiile în care, în anul 2017 rampa Rates se închide în baza programului de conformare, 

iar costurile de colectare, transport si depozitare nu vor putea fi sustenabile, nivelul taxei speciale de 
habitat cu destina ţia de salubrizare va suporta modific ări de majorare pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

Art.12 (1) În situaţia în care utiliziatorilor persoane juridice, c ărora le-a fost instituit ă  taxa 
specială  de habitat pentru neîncheierea contractului de salubrizare, vor încheia contracte cu operatorul de 
salubritate, acetia vor depune la Serviciul Registratur ă, Venituri si executare silită  o declaraţie 
rectificativă, la care se ataeaz ă  contractul de prest ări servicii de salubrizare, actele adi ţionale încheiate 
cu operatorul de salubritate. 

(2) Scăderea de la plata taxei speciale de habitat la cererea utilizatorului, se va realiza îricepând 
cu data de întâi a lunii urm ătoare celei în care a depus documenta ţia. 

(3) Dispoziţiile privind scăderea de la plata taxei speciale de habitat oprereaz ă  numai în situaţia 
plăţii integrale, la zi a taxei de habitat. 

Art.13 Utilizatorii persoane juridice, care au sediul social in municipiul Tecuci unde nu 
- presteaza nicio activitate, sau activitatea se desf ă oară  în alte locaţii sau localităţi, nu datoreaz ă  taxa 

specială  de habitat cu destina ţia de salubrizare pentru sediul social, în condi ţiile în care se depun 
documente justificative din care s ă  rezulte că  nicio cheltuială  aferentă  spaţiului de locuit nu este dedusă  
ca si cheltuială  în numele si pentru societate. 

Art.14 (1)Utilizatorii persoanejuridice care sunt autoriza ţi de func ţionare, dar care nu desf ă oară  
nicio activitate economic ă, au activitatea suspendat ă  iar ulterior nu i-au reluat activitatea, nu datoreaz ă  
taxa specială  de habitat pentru perioada suspend ării activităţii, respectiv perioada pentru care fac dovada 
că  nu desfăsoară  activitate economic ă, în baza declar ţiei de impunere, la care anexeaz ă  certificatul 
constatator emis de c ătre Oficiul Registrului Comer ţului, sau a situaţiilor financiare anuale din care s ă  
rezulte că  nu desfă oară  activitate. In cazul utilizatorii persoane juridice pentru care s-a emis de c ătre 
ANAF Decizia de declarare în inactivitate, nu se datoreaz ă  taxa special ă  de habitat pentru perioada de 
inactivitate. 

(2) Utilizatorii persoane juridice, afla ţi în procedură  de insolvenţă, pentru care s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a falimentului si dizolvarea, nu datoreaz ă  taxa specială  de habitat în 
baza hotărârii pronunţate în dosarul cauzei, începând cu data pronun ţării sentinţei sau a Rezoluţiei 



ONRC. Taxa specială  de habitat va fi sc ăzută  din evidenţa organului flscal în cazul utilizatorilor 
persoane juridice radia ţi din Registrul Comer ţului sau din registrele în care au fost îriregistra ţi. 

111. PERSOANE FIZICE 

Art.15 (1) Persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tecuci, sunt obligate Ia plata 
taxei speciale de habitat cu destina ţia de salubrizare, în func ţie de numărul de persoane din fiecare 
familie. 

(2) In cazul persoanelor fizice care de ţin mai multe imobile pe raza municipiului Tecuci, taxa 
specială  de salubrizare se datoreaz ă  pentru fiecare imobil în parte locuit, folosit sau închiriat. 
Proprietarul are obliga ţia de a depune Declara ţia privind taxa specială  de habitat pentru fiecare imobil 
care este locuit, folosit sau închiriat. 

(3) Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declara ţiei în vederea stabilirii taxei speciale de 
habitat cu destinaţia salubrizare, pentru toate propriet ăţile deţinute. Declaraţia poate fi depus ă  si cle alt 
membru major al familiei. Declara ţia va cuprinde numarul persoanelor care locuiesc la acea 
adresa(membri de familie, rude, flotan ţi, etc) . In cazul persoanelor fizice, pentru care se probeaz ă  cu 
documente de tipul viză  flotant, acte de detaare, încorporare, declara ţie pe proprie răspundere 

, autentificat ă  la notariat, ori alte documente justificative, din care s ă  rezulte că  nu locuiesc la adresa de 
domiciliu si perioada lipsei de la adresa de domiciliu, nu se datoreaz ă  taxa specială  de habitat pentru 
perioada de valabilitate a documentelor prezentate. 

(4) Biroul UIES-PF va stabili taxa special ă  de habitat cu destina ţia salubrizare pe baza 
Declaraţieicontribuabilului, ori din oficiu în cazul nedepunerii declara ţiei. 

(5) In cazul impunerii din of1ciu, la stabilirea taxei speciale de habitat cu destina ţia de salubrizare 
datorată  de persoanele fizice, se vor lua în calcul toate persoanele din unitatea locativ ă, în baza 
informaţiilor furnizate de Biroul Agricol din cadrul Municipiului Tecuci. 

(6) yaloarea taxei speciale de habitat cu destina ţia de salubrizare, este de 4 lei/lun ă, de persoană . 
(7) In condiţiile în care, în anul 2017 rampa Rates se închide în baza programului de conformare, 

iar costurile de colectare, transport si depozitare nu vor putea fi sustenabile, nivelul taxei speciale de 
habitat cu destina ţia de salubrizare va suporta modif1c ări de majorare pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

Art.16 (l) Pentru imobilele aflate în proprietatea persoanelor f1zice si care sunt închiriate 
utilizatorilor persoane juridice, taxa special ă  de habitat cu destina ţia salubrizare pentru neîncheierea 
contractului de salubrizare se datoreaz ă  de către locatar, proprietarul având obliga ţia să  depună  la 
Compartimentul Monitorizare Servicii Publice din cadrul Municipiului Tecuci, o copie a contractului de 

fl 	- închiriere. 
(2) Compartimentul Monitorizare Servicii Publice din cadrul Municipiului Tecuci transmite 

copia contractului de închiriere operatorului de salubritate autorizat în vederea notif1c ării utilizatorului 
pentru încheierea contractului si Biroului UIES-PJ în vederea stabilirii taxei speciale de habitat cu 
destinaţia salubrizare în condi ţiile prezentului regulament. 

Iv. PROCEDURA DE ÎNCASARE si STABILIRE 

Art. 1 7 (1) Stabilirea cuantumului taxei speciale de habitat cu destina ţia de salubrizare pentru 
persoane fizice si juridice se face pe baza declara ţiei de impunere a acestora(model Anexa 1 si Anexa 2 la 
Regulament). Termenul de depunere al declara ţiei privind taxa specială  de habitat este 31 ianuarie a anului. 

(2) Persoanele juridice care au încheiat contract cu operatorul de salubritate autorizat, vor depune 
o copie a contractului, ca anex ă  la declaraţia de impunere. 

(3) Reprezentantul legal al persoanei juridice are obligativitatea îneheierii contractului cu 
operatorul de salubritate autorizat, pân ă  la data de 3 1 .0 1 .20 1 7 sau în termen de 30 de zile de la data 
începerii activit ăţii economice pe raza municipiului Tecuci. 



(4) Reprezentantul legal al persoanei juridice care nu a încheiat contract de prest ări servicii cu 
operatorul de salubritate autorizat are termenul de depunere a declara ţiei privind taxa special ă  de habitat 
cu destinaţia cle salubrizare pân ă  la data de 3 1 .0 1 .20 1 7 si vor datora taxa special ă  de salubrizare pân ă  la 
data închieierii contractului de prest ări servicii. 

(5) Persoanele juridice, în cazul neîncheierii contractului de salubrizare cu operatorul autorizat, 
vor fi sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare. 

Art.18 (1) Declaraţiile de impunere depuse ini ţial vor putea fi modificate în timpul anului, prin 
declaraţii rectificative, al c ăror termen de depunere este de 30 de zile de la data apari ţiei oricăror 
modificări în situaţia iniţială(numă.r de persoane fizice, încetarea sau suspendarea activit ăţii, etc.) 
dovedită  în condiţiile prezentului regulament, cu începere de la data de întâi a lunii urm ătoare celei în 
care s-a produs modificarea, propor ţional cu perioada rămasă  până  la sfâritu1 anului. 

Art.19 În cazul nedepunerii declara ţiei, obligaţia de plată  se va stabili din oficiu de c ătre 
Birourile UIES-PF si UIES-PJ, pe baza datelor si informaţiilor deţinute de acestea din dosarul fiscal al 
contribuabilului i/sau a informa ţiilor de la terţi, în condiţiile prezentului regulament. 

-, 	Art.20 (1) Taxa specială  de habitat cu destinaţia salubrizare se datoreaz ă  lunar si se achită  până  
la data de 25 a lunii următoare, inclusiv. 

(2) Taxa specială  de habitat cu destina ţia de salubrizare se achita în contul Municipului Tecuci 
nr.R038TREZ30721150250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Tecuci. Codul de înregistrare 
fiscală  al Municipiului Tecuci este 42693 12. 

(3) Taxa specială  de habitat cu destina ţia de salubrizare se poate achita si la caseriile Prim ăriei 
Municipiului Tecuci. 

V. 	SCUTIRI, FACILITĂŢI FISCALE 

Art.21 (1) Sunt scutite la plata taxei speciale de habitat cu destina ţia de salubrizare: 
- Persoanele fizice cu handicap grav si accentuat; 
- Veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerec ăsătorite ale veteranilor de r ăzboi; 
- 

	

	Persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 1 1 8/1 990, republicat, cu modific ările 
şi completările ulterioare; 

- U.A.T. Municipiul Tecuci; 
- Instituţiile bugetare cu finanţare total ă  sau parţială  de la bugetul local; 
- Instituţiile bugetare cu finan ţare total ă  sau parţială  de la bugetul de stat; 
- Cultele religioase recunoscute oficial în România; 
- Asociaţiile si fundaţiile iără  scop lucrativ(nonprofit); 
- Persoanele juridice de drept public; 

(2) In cazul unei calamit ăţi naturale, persoanele fizice din municipiul Tecuci afectate de acestea, 
vor putea beneficia de scutire la plata taxei speciale de habitat cu destina ţia de salubrizare aferent ă  
anului în curs, cu începere de la data de întâi a lunii urm ătoare celei în care s-a produs evenimentul, 
proporţional cu perioada rămasă  până  la sfâritu1 anului. 

(3) Pentru a beneficia de scutirea prev ăzută  la alin.2, persoanele afectate se vor adresa Primarului 
municipiului Tecuci cu o cerere la care vor anexa documente justificative. Cererea împreun ă  cu 
documentele anexate, vor fi analizate de Compartimentul Monitorizare Servicii Publice din cadrul 
Municipiului Tecuci, care va propune Consiliului Local aprobarea sau respingerea cererii dup ă  caz. 

(4) In alte cazuri neprev ăzute, acestea vor fi analizate de Compartimentul Monitorizare Servicii 
Publice din cadrul Municipiului Tecuci, care va propune Primarului municipiului Tecuci aprobarea sau 
respingerea cererii dup ă  caz prin emiterea unei Dispozi ţii. 



vI. DISPOZIŢII FINALE 

Art.22 Sumele încasate din taxa special ă  de habitat cu destina ţia de salubrizare se constituie 
venit la bugetul local al Municipiului Tecuci. Aceste sume vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor 
de între ţinere si funcţionare a servieiului public de salubrizare si vor fi decontate lunar operatorului de 
salubritate. 

Art.23 Deeontarea c ătre operatorul de salubritate a presta ţiilor efectuate de c ătre acesta la 
utilizatorii identificaţi, care nu au încheiat eontract de salubrizare, se realizeaz ă  lunar pe baza facturii, 
Situaţiei de lucrări înso ţită  de Nota justificativă  emisă  de către operator, verificat ă  si vizată  de 
Compartimentul Monitorizare Servicii Publice din eadrul Municipiului Tecuci. 

Art.24 Prevederile prezentului regulament nu sunt aplicabile în situa ţia în care contractul de 
prestări servicii de salubrizare este denun ţat/reziliat de e ătre părţi din diferite cauze, recuperarea sumelor 
rezultate din executarea contractului efectuându-se potrivit procedurii de drept comun, scopul 
prezentului Regulament fiind si acela de a crete num ărul utilizatorilor persoane juridice care încheie 
contract de salubrizare. 



ANEXA 1 
la Regulament 

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 	: • 	 805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 

MUNICIPIUL TECUCI 	i. 	 Ţel. Central ă : 0372-364111 

T) T) T I A 	
e-mail: registratura(mun1cipiu1tecuci.ro 

E JX 1 1V1 li IX 	 ... • 	 ! 	WEB: www.municipiultecuci.ro  
Telefon SECRETARIA T. 03 72-3641 77; FAX:0236-816054 

Declaraţie 
privind taxa special ă  de habitat cu .destina ţia salubrizare pentru persoane fizice 

Subsemnatul 
(a) 
CNP , domiciliat (ă) în localitatea  
str, 	nr. 	bl. 	sc. 	ap._______ 
judeţ  	proprietar al imobilului (membru de familie) situat în Tecuci, 
str._________________________________________ nr.  bl.  sc .________ ap._________ 
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privitoare la declara ţiile nesincere date în fa ţa 
autorităţilor de stat si publice, declar pe propria r ăspundere, că  în imobilul mai sus menţionat locuiesc 

persoane si că  deţinlnu deţin alte propriet ăţi2  în Tecuci. 
Totalul de 	persoane menţionate mai sus este compus din: 

Număr membri de familie/ CNP/ Numele si prenumele  

Număr chiriai/ CNP/ Numele si prenumele  

Alte persoane/ CNP/ Numele si prenumele  

Tecuci, 	 Semnătura, 
Data  

se va men ţ iona numărul de persoane car lacuiesc la adresa declarat ă  
pentru ftecare pruprietate se va completa o declara ţ ie 



ANEXA 2 
la Regulament 

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 	 805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 

TeI. Centrală : 0372-364111 
MUNICIPIUL TECUCI 

P R I M A R 	 ! 	e

- 

mail: registratnra(ajinunicipiultecuci.ro 
WEB: www.municipiultecuci.ro  

Teleţon SECRETARIA T: 03 72-3641 77; FAX:0236-81 6054 

Declaraţie 
privind taxa specială  de habitat cu destina ţia salubrizare pentru persoane juridice 

Date de identificare a societ ăţ ii 

cUI 

Denumire 	 sediu 

judeţ 
	

Localitate 
	 str. 

nr. _______, bl. _______ ap._______ eod pota1 

sector 

Având punct de lucru în jude ţul Galaţi, municipiul Tecuci 

Forma de dobândire (proprietate, închiriere, eoneesiune, administrare, folosin ţă, alte modalităţi) 

Cont banear 

Banea 

Nr. 
crt 

Adresa punetului de lucru sau loca ţie în care se desfă oară  
activităţi economice 

Destinaţia2  
Nereziden ţialliMixtă!Agricol ă/ 

Altă  destinaţie  

Nr. 
salariaţi 

Director, 	 Contabil, 

Data, 

Se anexeaz ă  copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art.64 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur ă  
fiscală, cu modific ările ş i complet ările ulterioare. 

Se detaliază  conform activit ăţii desfaurate si obiectului de activitate autorizat de func ţ ionare. 


