
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRARE Nr.  /64  
din  22 /2 32b2/ 

Privind :stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN, Primarul municipiului Iecuci, ludeţul Galaţi; , 2 ZI Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului 	°  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţt, intrunit în edinţa 	  
in data de 	22 	7,f) V 

Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrată  sub nr.65/f3/ 2C.1-7- 2 27/ 
Având în vedere raportul de .sp,5cialitate 	intocRit de sef serviciu venituri 	si 

executare silita, inregistrat sub nr6 (.5"f19 /  ,72 .  
Avândn 	vedere 	avizele 	Comisiilor 	de 	specialitate 	nr. 	 

Având în vedere minuta dezbaterii publice  (;3-. 3 3 	/2• ,I.0  
Având în vedere Referatul Biroul Agricol, Compartiment Arhiva cu nr.59436/R/18.11.2021; 
Având în vedere Referatul Directiei Arhitect Sef cu nr. 59436/R/19.11.2021 ; 
Având în vedere Referatul Serviciului Venituri si Executare Silita cu nr.59436/R/18.11.2021; 
Având în vedere Referatul Serviciului Patrimoniu cu nr.59436i/18.11.2021; 
Având în vedere Referatul Serviciului Investitii cu nr.59436/R/17.11.2021; 
Având în vedere Referatul Serviciului Comunicare cu nr.59436/R/18.11.2021; 
Având în vedere Referatul Serviciului Monitorizare Servicii Publice nr.59436/R/22.11.2021; 
Având "in vedere Adresa S.P.C.L.E.P.cu nr.59989/19.11.2021; 
Având în vedere Adresa PIETE PREST TEC SRL nr.60545/23.11.2021; 
Având în vedere Adresa Muzeului de Istorie „Teodor Cincu" cu nr.60455/23.11.2021; 
Având in vedere Adresa Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci cu nr.60041/19.11.2021; 

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

modificarile si completarile ulterioare; 
In baza prevederilor : 
- art.139 alin.3 din OUG.nr.57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- art.129 alin.2 lit.b si alin.4 lit.c din OUG.nr.57/2019  privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

HOTĂRARE: 

Art. 1 Se aproba valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 
precum si amenzile pentru anul 2022 stabilite in sume fixe confonn Anexei 1, dupa cum urrneaza: 

1.1.Nivelurile stabilite in sume fixe prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale 
pentru anul 2022 , constituind Anexa nr.1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare; 

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

b) cota prevazute la art.458 a1in.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit ţ e cladiri 
nerezidentiale in cazul persoanelor fizice ) , se stabileste la 0,7 %; 

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

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



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

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

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

h) cota prevazuta la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozit /taxa pe 
cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in 
cazul persoanelor juridice) , se stabileste la 5 4)/0; 

1.2.Cuantumul taxelor speciale pentru anul 2022 - Anexa nr.2, care face parte integranta din 
prezenta hotarare; 

Art. 3. Se aproba procedura privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane 
fizice sau juridice, conform Anexei nr.3. 

Art. 4. Se aproba categoriile de impozitare a cladirilor si terenurilor neingrijite, situate in 
intravilan, si majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren conform punctajului obtinut 
in urma evaluarii comisiei, conform Regulamentului prevazut in anexa HCL.Tecuci nr.155 din 
28.12.2020. 

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

b) categoria de impozitare a terenului : 
- majorarea cu 250% pentru punctaj procentual de 50,00% 
- majorarea cu 500% pentru punctaj procentual mai mare de 50% pana la 100,00% 

Art. 5. Anexele 1 -3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 6. Bonificatia pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie inclusiv a anului respectiv, a 

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

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

Art. 8. Prezenta hotărare va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.9. Prezenta hotărăre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PREŞEDINWD ŞEDINŢĂ, 

4'ef-((2.12,`,~-?4/  

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. George Borsjn 



U.A.T. TECUCI 
	

Anexa nr.1 
LA H.C.L. TECUCI NR. 	DIN 

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

precum si amenzile pentru anul 2022 stabilite in sume fixe 
I.Codul Fiscal —TITLUL IX-Impozite si taxe locale 

NR. 
CRT. U/M 

NIVEL APROBAT PENTRU ANUL 
2021, CONFORM HCL TECUCI 

168/28.12.2020 

NIVEL, CONFORM LG. 
227/2015 

INFLATIE 
COEFICIENT 

DE 
MAJORARE . 

NIVEL CARE SE PERCEPE DE LA 
01.01.2022,CONFORM APROBARII 

C.L.TECUCI 
Cladire cu instalatie 
electrica, de apa, de 

canalizare si de 
incalzire (conditii 

cumulative) 
Co1.5 x 7 

Cladire fara 
instalatie 

electrica, de 
apa. de 

canalizare si 
de incalzire 

Co1.6 x 7 

Cladire cu 
instalatie 

electrica, de apa, 
de canalizare si 

de incalzire 
(conditii 

cumulative) 

Cladire fara 
instalatie 

electrica, de apa, 
de canalizare si 

de incalzire 

Cladire cu 
instalatie 

electrica, de apa, 
de canalizare si 

de incalzire 
(conditii 

cumulative) 

Cladire fara 
instalatie 

electrica, de 
apa, de 

canalizare sau 
de incalzire 

DENUMIRE IMPOZIT, TAXA 
_ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. IlVIPOZIT/TAXA 	PE 

LEI 
1100 660 1000 600 2,6 1129 678 

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

M.P 

1 



B) CLADIRE cU PERETII 
EXTERIORI DIN LEMN, DIN 
PIATRANATURALA,D1N 
CARAMIDANEARSA, DIN 
VALATUCI SAU DIN ORICE 
ALTE MATERIALE NESUPUSE 
UNUI TRATAMENT TERMIC 
SI/SAU CHIMIC 

LEI 
LLV JVV LVV L, 

-j 

M.P 

C) CLADIRE-ANEXA CU 
CADRE D1N BETON ARMAT 
SAU CU PERETI EXTERIORI 
DIN CARAMIDA ARSA SAU 
D1N ORICE ALTE MATERIALE 
REZULTATE 1N URMA UNUI 
TRATAMENT TERMIC SI/SAU 
CHIMIC 

LEI 
LLV 1 7L - LVV 1 / J L, M.P 

D) CLADIRE-ANEXA CU 
PERETII EXTERIORI O1N 
LEMN, DIN PIATRA 
NATURALA DIN CARAMIDA 
NEARSA, DIN VALATUCI SAU 
D1N ORICE ALTE MATERIALE 
NESUPUSE UNUI 
TRATAMENT TERMIC SIISAU 
CHIMIC 

LEI 

138 83 125 75 2,6 142 86 
M.P 

E) 1N CAZUL 
CONTRIBUABILULUI CARE 
DETINE LA ACEEASI ADRESA 
INCAPERI AMPLASATE LA 
SUBSOL, DEMISOL SI/SAU LA 
MANSARDA, UTILIZATE CA 
LOCUINTA, 1N ORICARE 
DINTRE TIPURILE DE 
CLADIRI PREVAZUTE LA 
LITERA A-D 

LEI 75% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA 
CLADIRII 

75% D1N SUMA 
CARE S-AR 

APLICA 
CLADIRII 

75% D1N SUMA 
CARE S-AR 

APLICA 
CLADIRII 

75% DIN 
SUMA CARE 

S-AR 
APLICA 

CLADIRII 

X 

75% DIN SUMA 
CARE S-AR 

APLICA CLADIRII 

75% DIN 
SUMA CARE 

S-AR 
APLICA 

CLADIRII 

M.P 

2 



F) 1N CAZUL 
CONTRJBUABILULUI CARE 
DETINE LA ACEEASI ADRESA 
INCAPERI AMPLASATE LA LEI 50% DIN SUMA 50% DIN SUMA 50% D1N SUMA 5O% DIN 50% DIN SUMA 50% DIN 
SUBSOL, LA DEMISOL SI/SAU M.P CARE S-AR CARE S-AR CARE S-AR SUMA CARE CARE S-AR SUMA CARE 
LA MANSARDA, UTILIZATE APLICA APLICA APLICA S-AR X APLICA CLADIRII S-AR 
IN ALTE SCOPURI DECAT CEL CLADIRJI CLADIRJI CLADIRJI APLICA APLICA 
DE LOCUINTA, 1N ORJCARE CLADIRJI CLADIRII 
DINTRE TIPURJLE DE 
CLADIRJ PREVAZUTE LA 
LITERA A-D 

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

coeficient de transformare de 1,40, conform art.457 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile uiterioare. 
2. Pentru determinarea valorilor impozabile, conform rangului localitatii si zonelor din cadrul acesteia, la valorile impozabile se vor aplica urmatorii coeficienti dc 

corectie (art.457 alin.6, art.453 lit.,,h din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pct.8 alin.2 lit...c diii 
H.G.nr.1/2016): 

ZONA IN CADRUL 
LOCALITATII 

COEFICIENT DE 
CORECTIE 

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

Zonele A,B,C si D corespund zonarii stabilite pentru terenurile situate in intravilan, cat si pentru extravilan 
3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,coeficienţii de corecţie mentionaţi la punctul 2 vor fi diminuaţi cu 0.10 (art.457 

alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) 
4. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia(art.457 alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare), astfel 
a) Cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
b) Cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
c) Cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 
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NR. 
CRT. DENUMIRE IMPOZIT, TAXA U/M 

NIVEL APROBAT 
PENTRU ANUL 2021, 

CONFORM 
HCL.168/2020 

NIVEL 
CONFORM 

LEGII 227/20 1 5 

INFLATIE 
CO E 

* 

* NIVEL CARL 

PERCL1L DL LA 

O I .0 I .2022 
Col.4 x 5 

O 1 2 3 4 5 6 

IMPOZITUL PE CLADIRI DATORAT DE PERSOANELE 
% ASUPRA 

VALORII 
IMPOZABILE 
A CLADIR1I 

O,09% O,08%-O,2% X O.09% 
FIZICE - LEGEA 227/2015: 
Art.457 	(1) Pentru cladirile rezidentiale 	si cladirile-anexa aflate 	in 
proprietatea persoanelor f1zice impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote cuprinse intre O,08%-O,2% asupra valorii impozabile 
a cladirii 
Art.458 	(2) 	Pentru 	cladirile 	nerezidentiale 	af1ate 	in 	proprietatea 
persoanelor f1zice impozitul!taxa pe cladiri 	se calculeaza prin aplicarea 
unei cote cuprinse intre O,2% - 1 ,3% inclusiv, asupra valorii impozabile a 
cladirii(art.458 alin. 1) 

-,,- O,7% O,2%-1,3% X 0.7% 

Art.458 	(3) 	Pentru 	cladirile 	nerezidentiale 	af1ate 	in 	proprietatea 
persoanelor f1zice, 	utilizate 	pentru 	activitati 	din 	domeniul 	agricol, 
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de O,4% 
asupra valorii impozabile a cladirii(art.458 alin.3) 

-,,- O,4% O,4% X 04% 

Art.458 (4) In cazul in care valoarea cladirii nu poate f1 calculata conf. 
prevederilor art.458 alin. (1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei 
de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 

-,,- 2% 2% X 2% 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă  af1ate în proprietatea persoanelor 
f1zice, impozittil se calculează  conform art.459 (1); 
In cazul clădirilor cu destinaţie mixtă  af1ate in proprietatea persoanelor 
f1zice, când proprietarul nu declară  la organul f1scal suprafaţa folosită  în 
scop nerezidenţial, potrivit art.459 alin. (1) Iit. b), impozitul pe clădiri se 
calculează  prin aplicarea cotei de O,3% asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 457. 

-,,- O,3% x X 0.3% 

11. IMPOZITUL/TAXA 	PE CLADIRI 	DATORAT 	DE 
% ASUPRA 

VALOR1I 
IMPOZABILE 
A CLADIR1I 

O,09% O,08%-O,2% X 0.09% 
PERSOANE JURIDICE -LEGEA 227/2015: 
Art.460 (1) Pentru cladirile rezidentiale af1ate in proprietatea sau detinute 
de persoanele juridice impozitul/taxa pe cladiri 	se calculeaza prin 
aplicarea unei cote cuprinse intre O,08%-O,2% asupra valorii impozabile 
a cladirii de la 3 1 decembrie a anului anterior 
Art.460 (2) Pentru cladirile nerezidentiale af1ate in proprietatea sau 
detinute de persoanele juridice impozitul/taxa pe cladiri 	se calculeaza 
prin aplicarea unei cote cuprinse intre O,2% - 1 ,3% inclusiv, asupra 
valorii impozabile a cladirii de la 3 1 decembrie a anului anterior 

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

Art.460 (3) Pentru cladirile nerezidentiale af1ate in proprietatea sau 
detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul 
agricol, impozitu1!taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 
O,4% asupra valorii impozabile a cladirii 

- ,, - O,4% O,4% X 0.4% 
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Art.460 (4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea 
persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului 
calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.460 
alin.(1), 	cu 	impozitul 	calculat 	pentru 	suprafata 	folosita 	in 	scop 
nerezidential, conform art.460 alin(2) sau (3) 

-,, - x x x x 

Art.460 (8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea 
impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota 
impozitului/taxei 	pe 	cladiri 	este 	5%. 	Conform Art.460 	(6) Valoarea 
impozabilă  a clădirii se actualizează  o dată  la 5 ani pe baza unui raport de 
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate 	cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la 
organul fiscal local până  la primul termen de plată  din anul de referinţă. In 
situaţia depunerii raportului de evaluare după  primul termen de plată  din anul de 
referinţă  acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor. 

- ,, - 5% 5% x 5% 

111. IMPOZITUIJTAXA 	pe terenurile situate in intravilan - 
terenuri cu constructii si terenul inre2istrat in re2istrul a2ricol 
ca fiind terenuri cu constructii-art. 465(2) din Legea 227/2015) 7311 6042-15106 2,6 7502 

- 	ZONA A LEI/I-IA 

- 	ZONAB LEI/HA 5100 4215-10538 2,6 5233 
- 	ZONAC LEI/HA 3228 2668-6670 2,6 3312 
- 	ZONAD LEI/HA 1706 1410-3526 2,6 1751 

Iv. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN CARE SUNT INREGISTRATE IN REGISTRUL AGRICOL LA 
ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII -ART.465 ALIN.3, ALIN.4 DIN LEGEA 227/2015 
(NIVEL PENTRU LOCALITATI URBANE DE RANGUL 11 -coeficientul de corectie stabilit la art.465 alin.5 este 4 00 	 - LEI/I IA- 

NR. 
CRT. 

ZONA 
NIVEL APROBAT PENTRU ANUL 2020, 

CONFORM HCL. 168/28.12.2020 
NIVEL CONFORM LEGII 227/2015 * NIVEL CARE SE PERCEPE DE LA 

01.01.2022 CONFORM APROBARII C.L. 
TECUCI 

CATEGORIA 
DE FOLOSINTA 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

1 TERENARABIL 122 92 84 66 112 84 76 60 126 95 84 68 
2 PASUNE 92 84 66 57 84 76 60 52 95 87 68 59 
3 FANEATA 92 84 66 57 84 76 60 52 95 87 68 59 
4 VIE 202 155 122 84 184 140 112 76 208 160 126 87 
5 LIVADA 234 202 155 122 212 184 140 112 241 208 160 126 
6 PADURESAUALTTERENCU 

VEGETATIE FORESTIERA 
122 92 84 66 112 84 76 60 126 95 87 68 

7 TERENCUAPE 66 57 34 X 60 52 32 X 68 59 35 X 
8 DRUMURI SI CAI FERATE X X X X X X X X X X X X 
9 NEPRODUCTIV X X X X X X X X X X X X 

5 



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

- LEIHA - 

NR. 
CRT. 

- 
ZONA 

CATEGORIA 
DEFOLOS1NTA 

NIVEL APROBAT PENTRU ANUL 2021, 
CONFORMHCL.168/28.12.2020 

NIVEL CONFORM LEGII 227/2015 * NIVEL CARE SE PERCEPE DE LA 
01.01.2022 CONFORM APROBARII C.L. 

TECUCI 
ZONA 

A 
Coef.2,4O 

ZONA 
B 

Coef.2,30 

ZONA 
C 

Coef.2,20 

ZONA 
D 

Coef.2,1O 

ZONA 
A 

Coef.2,40 

ZONA 
B 

Coef.2,30 

ZONA 
C 

Coef.2,20 

ZONA 
D 

Coef.2, 10 

ZONA 
A 

Coef.2,40 

ZONA 
B 

Coef.2,30 

ZONA 
C 

CoeC2.20 

ZONA 
D 

Coe[. l O 
1 TEREN CU CONSTRUCTII 82 71 63 51 74,40 64,40 57,20 46,20 85 73 65 53 
2 ARABIL 132 121 109 97 120,00 110,40 99,00 88,20 136 125 112 100 
3 PASUNE 74 65 53 47 67,20 59,80 48,40 42,00 76 67 55 49 
4 FANEATA 74 65 53 47 67,20 59,80 48,40 42,00 76 67 55 49 
5 VIEPEROD,ALTADECATCEA 

PREVAZUTA LA NR.CRT.5.1 
145 134 121 111 132,00 121,90 110,00 100,80 149 138 125 114 

5.1 VIE PANA LA 1NTRAREAPE ROD X X X X X X X X X X X X 
6 LIVADAPEROD,ALTADECATCEA 

PREVAZUTA LA NR.CRT.6. 1 
147 134 121 111 134,40 121,90 110,00 100,80 151 138 125 1 	11 

6.1 LIVADA PANA LA INTRAREA PE 
ROD 

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

7 PADURE SAU ALT TEREN CU 
VEGETATIE FORESTIERA, CU 
EXCEPTIA CELEI PREVAZUTE LA 
NR.CRT.7. 1 

43 35 29 19 38,40 32,20 26,40 16,80 45 36 30 
20 

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

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

8 TERENCUAPA, ALTULDECATCEL 
CU AMENAJARJ PISCICOLE 

16 12 5 2 14,40 11,50 4,40 2,10 17 13 6 3 

8.1 TERENCUAMENAJARIPISCICOLE 89 79 67 60 81,60 71,30 61,60 54,60 92 82 69 62 
9 DRUMURI SI CAI FERATE X X X X X X X X X X X X 
10 NEPRODUCTIV X X X X X X X X X X X X 

* Se majoreaza impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren conform punctajului obtinut, cu incadrarea in categoria de impozitare majorata pentru clădirile şi terenurile neîngrijite. situatc în iitraiIan. 
conform evaluarii comisiei si criteriilor de incadrare a cladirilor si terenuri or prevazute si aprobate prin HCL.Tecuci nr. 1 55/28. 12.2020. 

6 



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

NR. 
CRT. 

MIJLOC DE TRANSPORT 
U/M 

ANUL 2021 ANUL 2022 
NIVEL 

APROBAT 
CONFORM HCL 

168/2020 

NIVEL CONFORM 
LEGII 227/2015 

FNFLATIE 
COEFICIENT DE 

MAJORARE 
* 

NIVEL CARE SE 
PERCEPE DE LA 

01.0L2O22CONFOR 

TECUCI 
O 1 2 3 4 5 6 

I. VEHICULE INMATRICULATE 

I MOTOCICLETE,TRICICLURI, 
CVADRICICLURI sI AUTOTURISME CU 
CAPACITATEA CILINDRICA DE PANA LA 
1600 CM3  INCLUSIV. 

LEI/200 CMC 
SAU 

FRACTIUNE 
DIN ACESTA 

8 8 2,6 9 

2 MOTOCICLETE, TRICICLURI SI 
CVADRICICLURI CU CAPACITATEA 
CILINDRICA DE PESTE 1600 CM3  

- ,, - 9 9 2,6 1 O 

3 AUTOTURISME CU CAPACITATEA 
CILINDRICA 1NTRE 1601 CMC SI 2000 CMC 
INCLUSIV. 

-,, - 20 
18 2,6 

2 l 

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

-,, - 
79 

72 2,6 
82 

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

-,, - 159 144 2,6 l 64 

6 AUTOTURISME CU CAPACITATEA 
CILINDRICA DE PESTE 3001 CMC. 

- ,, - 320 290 2,6 329 

7 AUTOBUZE, AUTOCARE. MICROBUZE - ,, - 26 24 2,6 27 

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

-,, - 32 30 2,6 33 

9 TRACTOARE INMATRICULATE -,, - 20 1 8 2,6 2 I 

Conform art.470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 pentru mijloacele de transport hibride, conform aprobarii consiliu 
Conform art.470 alin.(4) din Legea nr.227/2015, in cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% 

ui local, impozitul se reduce cu 70%. 
din impozitul pentru motocicletele respective. 
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MIJLOC DE TRANSPORT UJM ANUL 2020 

ANUL 2022 

NIVEL MAXIM DE 
INDEXAT CONFORM 

LEGII 227/2015 

INDEXARE 
COEFICIENT DE 

MAJORARE 
° 

NIVEL CARE SE 
PERCEPE DE LA 

01.01.2021 CONFORV1 
APROBARII C.L. 

TECUCI 
O 1 2 3 4 5 6 

11. VEHICULE INREGISTRATE 

1. VEHICULE CU CAPACITATE 
CILINDRICA din care: 

Lei/200cmc lei /200cmc X 

1.1 VEHICULE 1NREGISTRATE CU 
CAPACITATE CILINDRICA 

<4800 CMC. 

-,,- 4 2-4 2,6 5 

1 .2 VEHICULE INREGISTRATE CU 
CAPACITATE CIL1NDRICA 

48OO CMC. 

-,,- 6 4-6 2,6 7 

2. VEHICULE 	FARA 	CAPACITATE 
CILINDRICA EVIDENTIATA 

50-150 
lei/anlvehicul 

165 50-150 lei/an/vehicul 2,6 170 
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A.2) AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE 
(art.470 alin.5 coroborat cu art.49 1 alin. 1  din Legea 227/20 1 5) 

NUMAR DE AXE SI GREUTATEA BRUTA 
INCARCATA MAXIMA ADMISA 

Impozitul,in lei, aprobat pentru anul 2021 
HCL.Tecuci nr.168/2020 

-lei ronlan- 

Nivelul care se percepe de la 01 .01 .2022 si 
aprobat de CL Tecuci —lei ron/an- 

Axe motor cu sistem de 
suspensie 	pneumatica 	sau 
echivalentele recunoscute 

Alte 	sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Axe motor cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte 	sisterne 	de 	susperisie 
pentru axeie rnotoare 

O 1 2 3 4 5 

DOUAAXE. 
O 1 5 5 O 

160 
a)Masa de cel putin 1 2 tone, dar mai mica de 1 3 tone 

b)Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 155 429 160 441 
c)Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 1 5 tone 429 603 44 1 6 1 9 
d)Masa de cel putin 1 5 tone, dar mai mica de 1 8 tone 603 1 365 6 1 9 1 40 1 
e)Masa de cel putin 18 tone 603 1365 619 1401 

2.  TREIAXE: 
155 269 160 276 a)Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 

b)Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 269 552 276 567 
c)Masa de cel putin 1 9 tone, dar mai mica de 2 1 tone 552 7 1 7 5 67 73 6 
d)Masade celputin de2l tone, darmai micade 23 tone 717 1107 736 1 136 
e)Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1 107 1 719 1 1 36 1 764 
f)Masade celputin25 tone, darmai mica de 26 tone 1107 1719 1136 1764 
g)Masadecelputin26tone 1107 1719 1136 1764 

3.  PATRUAXE.• 
717 728 736 747 a)Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 

b)Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 728 1 1 36 747 1 1 66 
c)Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1 1 36 1 803 1 1 66 1 850 
d)Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 3 1 tone 1 803 2675 1 850 2745 
e)Masa de cel putin 3 1 tone, dar mai mica de 32 tone 1 803 2675 1 850 2745 
f)Masadecelputin32tone 1803 2675 1850 2745 
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A.3) COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFA CU MASA 
TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE 
(art.470 alin.6 din Legea 227/2015) 

NUMAR DE AXE SI GREUTATEA BRUTA 
INCARCATA MAXIMA ADMISA 

Impozitul,in lei, aprobat pentru anul 2021 
conform HCL.Tecuci rir. 1 68/2020 

-lei rorilan- 

Nivelul care se percepe de la 01 .01 .2022 si 
aprobat de CL Tecuci —lei ron/an- 

- 

Axe motor cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Axe motor cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

AIte sisterne de suspensie 
pentru axeie rnotoare 

() 1 2 3 4 5 

2+JAXE: 
0 0 0 0 a)Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 

b)Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0 
c)Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 70 0 72 
d)Masa de cel putin 1 8 tone, dar mai mica de 20 tone 70 1 60 72 1 65 
e)Masa de celputin 20 tone, darmai mica de 22 tone 160 374 165 384 
f)Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 374 483 384 496 
g)Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 483 872 496 895 
h)Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 872 1 529 895 1 569 
i)Masa de cel putin 28 tone 872 1 529 895 1 569 

2.  2+2AXE. 
149 349 153 359 a)Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 

b)Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 349 573 359 588 
c)Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 573 842 588 864 
d)Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 842 1016 864 1 043 
e)Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 3 1 tone 1 0 1 6 1 669 1 043 1 7 1 3 
f)Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1669 2316 1713 2377 
g)Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2316 3517 2377 3609 
h)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2316 3517 2377 3609 
i)Masadecelputin38tone 2316 3517 2377 3609 

3.  2+3AXE. 
1 843 2566 1 891 2633 a)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 

b)Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2566 3487 2633 3578 
c)Masa de cel putin 40 tone 2566 3487 2633 3578 

4.  3+2AXE: 
1629 2262 1672 2321 a)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 
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b)Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2262 3129 2321 321 1 
c)Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3129 4627 321 1 4748 
d)Masadecelputin44tone 3129 4627 3211 4748 

5. 3+3AXE: 
926 1 120 95 1 1 1 50 a)Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 

b)Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1 120 1674 1 150 71 8 
c)Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1674 2665 1718 2735 
d)Masadecelputin44tone 1674 2665 1718 2735 

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

NR. 
CRT. 

MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA U/M 
NIVEL APROBAT 

PENTRU ANUL 
2021 CONFORM 
HCL 168/20209 

CONFORM LEGII 
227/2015 

INDEXARE 
COEFICIENT 

DE MAJORARE 
% 

NIVEL CARE SE 
PERCEPE DE LA 

0I2022CONFORM 

TECUCI 
Col.4 x 5 

o 1 2 3 4 5 6 
a)PANA LA 1 TONA INCLUSIV Lei 9 9 2,6 1 0 
b)PESTE 1 TONA, DARNU MAI MULT DE 3 
TONE 

Lei 37 34 2,6 38 

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

Lei 57 52 2,6 59 

d)PESTE 5 TONE Lei 71 64 2,6 73 

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

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

Lei 23 2 1 2,6 24 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri Lei 62 56 2,6 64 
3. Barci cu motor Lei 231 210 2,6 238 
4. Nave de sport si agreement (criteriile de stabilire 
a cuantumului impozitului sunt prevazute in 
Normele metodologice de aplicare a codului fiscal) 

Lei 1 230 0 - 1 1 1 9 2,6 1 262 

5. Scutere de apa Lei 231 210 2,6 238 
6. Remorchere si impingatoare: 
a) pana la 500 CP inclusiv Lei 614 559 2,6 630 
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b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv Lei 1000 909 2,6 1 026 
c) peste 2.000 CP si pana 1a4.000 CP inclusiv Lei 1537 1398 2,6 1577 
d) peste 4.000 CP Lei 2460 2237 2,6 2524 
7. Vapoare - pentru fiecare 1 .000 tdw sau fractiune 
din acesta 

Lei 1 99 1 82 2,6 205 

8. Ceamuri, slepuri si baraje fluviale: 
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1 .500 de tone 
inclusiv 

Lei 
1 99 1 82 2,6 205 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1 .500 de tone 
si pana la 3.000 de tone inclusiv 

Lei 308 280 2,6 3 1 7 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone Lei 539 490 2,6 554 
vII. TAXA PENTRU SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE (art.477 alin.5 din Legea 227/2015) 

1 2 3 4 5 6 o 
% DIN 

VALOAREA 
CONTRAC- 

TULUI 
EXCLUSIV 

TVA 

3 1-3 X i 

vIII. TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE(art.478 din legea 227/2015) 
o i 2 3 4 5 

a) IN CAZUL UNUI AFISAJ SITUAT IN LOCUL IN 
CARE PERSOANA DERULEAZA O ACTIVITATE 
ECONOMICA(INCLUSIV 	FIRMA 	AGENTULUI 
ECONOMIC) 

LEI/MP 
SAU 

FRACTIUNE 
DE MP. I  0 - 2 6 - 5 

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

-,, - 25 0 - 23 2,6 26 

IX. IMPOZITUL PE SPECTACOLE(art.480, 481 dinLegea227/2015) 

o i 2 3 4 5 6 
a) PENTRU SPECTACOLE DE TEATRU, BALET, 
OPERA, OPERETA, CONCERT FILARMONIC SAU 
ALTA MANIFESTARE MUZICALA, PREZENTAREA 
UNUI FILM LA CINEMATOGRAF, UN SPECTACOL 
DE CIRC SAU ORICE COMPETITIE SPORTIVA 
INTERNA SAU INTERNATIONALA 

% Aplicat 
asupra 

incasarilor din 
vanzarea 

abonamente- 
lor si a 

biletelor de 
intrare 

2 2 X 2 

b) PENTRU ALTE MANIFESTARI ARTISTICE 
DECAT CELE ENUMERATE LA LITERA ,,a 

-- 5 5 X 2 
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X.  BONIFICATIA SE ACORDA PENTRU PLATA CU ANTICIPATIE,PANA LA 31 MARTIE INCLUSIV A ANULUI RESPECTIV, A 
IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI SI TEREN, IMPOZITULUI PE MIJLOACE AUTOe  DATORATE PENTRU INTREGUL AN DE 
CATRE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE SI/SAU JIJRIDICE., (art.462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) DIN LEGEA 227/2015). 

- % 10 0-10 X 10 

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

a) Amenda pentru depunerea peste termen a 
declaratiilor de impunere prevazute la art.461 
alin. 2,6,7, alin 10 lit c, alin 12 si 13, art. 466 
alin. 2, 5, alin. 7 lit c, alin 9 si 10, art 471 alin 2, 
4, 5 si alin. 6 lit. b si c, art. 474 alin. 7, lit. c, alin. 
1 1, art. 478 alin. 5 si art. 483 alin. 2. 

Lei 73-292 70-279 2,6 78-3 1 1 

b)Amenda pntru nedepunerea declaratiilor de 
impunere prevazute de art.461 alin.2, 6, 7, alin 
10 lit. c, alin 12 si 13, art 466 alin. 2, 5 si alin 7 
lit c, alin 9 si 10, art 471 alin 2, 4, 5 si alin 6 lit b 
si c, art. 474 alin 7 lit c, alin 1 1, art. 478 alin 5 si 
art. 483 alin 2. 

Lei 292-728 279-696 2,6 311-776 

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

Lei 340-1651 325-1578 2,6 363-1759 

d)Necomunicarea informatiilor si a 
documentelor de natura celor prevazute la art. 
494 alin. 1 2 in termen de cel mult 1 5 zile 
lucratoare de la data primirii solicitarii 

Lei 500-2500 500-2500 2,6 533-2663 

2. e)Amenzile pentru persoane juridice - limitele minime si maxime aplicate se majoreaza cu 300% conform art 493 alin 3 si 4 din Legea 227/20 1 5 
e.a) Amenda pentru depunerea peste termen a 
declaratiilor de impunere prevazute la art.461 
alin. 2,6,7, alin 10 lit c, alin 12 si 13, art. 466 
alin. 2, 5, alin. 7 lit c, alin 9 si 10, art 471 alin 2, 
4, 5 si alin. 6 lit. b si c, art. 474 alin. 7, lit. c, alin. 
1 1, art. 478 alin. 5 si art. 483 alin. 2. 

Lei 292-1168 280-1116 2,6 31 1-1244 
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e.b)Amenda pentru nedepunerea declaratiilor de 
impunere prevazue de art.461 alin.2, 6, 7, alin 
10 lit. c, alin 12 si 13, art 466 alin. 2, 5 si alin 7 
lit c, alin 9 si 10, art 471 alin 2, 4, 5 si alin 6 lit b 
si c, art. 474 alin 7 lit c, alin 1 1, art. 478 alin 5 si 
art.483a1in2. 

Lei 1 168-2912 1 1 16-2784 2,6 
- - 

1244-3 1 02 

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

Lei 1360-6604 1300-6312 2,6 1449-7034 

e.d)Necomunicarea informatiilor si a 
documentelor de natura celor prevazute la art. 
494 alin. 1 2 in termen de cel mult 1 5 zile 
lucratoare de la data primirii solicitarii 

Lei 2000-10000 2000-10000 2,6 2130-10650 

XII. ANULARE CREANTE FISCALE Creantele fiscale restante , aflate in sold la data de 3 1 decembrie a anului, mai mici de 40 lei. 
anuleaza. Plafonul se aplica tuturor creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori. RESTANTE(art.266 din Leea nr. 207 /2015) 

*** 
* - Conform prevederilor art. 489 din Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul impozitelor si taxelor locale poate fi majorat anual cu pana Ia 

50% de Consiliul local. 
** - Limitele amenzilor care se pot aplica de Birourile UE-PF si PJ. se  actualizeaza prin hotarare a consiliilor Iocale. 

- Contraenţii1or prevăzute Ii se aplică  dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimuljuridic al contravenţiilor, aprobată  cu modificări ş i cornpletări 
prin Legea ni. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului - verbal 
ori, după  caz, deia data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii 

- Se aplica incepand cu 31.12.2021. 
In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022, se stabilesc urmatoarele reguli: 

a) scutirile sau reducerile de la plata impozitului!taxei pe cladiri, a impozitului!taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, pentru anul fiscal 2022, prevazute priil Legea 
nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare prevazute la art. 456 alin.1, 464 alin.1 si 469 alin.1 se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2022 sau la data inti•arii iii 
vigoare a modificarilor, dupa caz, persoanelor care detin documentejustificative emise pana la data de 31 decembrie 2021 si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale 
autoritatilor publice locale, pana la data de 3 1 martie 2022 inclusiv sau la data prevazuta in lege, dupa caz; 

b) pentru anul fiscal 2022 impozitele şi taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, se indexeaza cu 2,6% faţă  de cele 
prevăzute în anul fiscal anterior întrucât indicele ratei de infiaţie este pozitiv, respectiv se situează  Ia nivelul de 102,63%. Nivelul pentru anul 2022, rezultat din indexare este 
rotunjit in sensul ca fractiunile se intergesc la un leu, prin adaos. 

c) prin exceptie de la prevederile art.495 Iit. fnivelurile impozitelor şi taxelor Iocale se aprobă  prin dispoziţie a primarului, până  la expirarea termenului prevăzut la lit. f), îri cazul îri 
care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă  de către secretarul general al unităţii administrativ - teritoriale ori de către persoana desemnată  în condiţiile art. 55 alin. 
(81) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice păiiă  la 
expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile ca urmare a încetării sau suspendării rnandatului îii 
condiţiile legii, ori în situaţia în care faţă  de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină  suspendarea mandatului ş i care fac 
imposibilă  exercitarea de către acesta a atribuţiilor prevăzute de lege. Dispoziţia primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunoştinţă  pLiblică. 
(denumire înlocuităprin art. V pct. 10 din O.U.G. nr. 41/2015, astfelcum afostmod/icată  prin art. 628 din O.U.G. nr. 57/2019, în vigoare de la 5 iulie 2019). 
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XIII.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR. AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 
Denumire taxă  Nivel aplicat în anul 2021 Nivel conform Legii 227/2015 Nivel aplicat în anul 2022 

conform aprobarii CL 
DIRECTIA ARHITECT SEF 
Art. 474 
alin.(1) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediu 
urban 

Taxa în lei Taxa în lei 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 
a) până  Ia l5Omp, inclusiv 6 lei 5-6 lei 7 lei 
b) între 151- 	250 mp, inclusiv 7 lei 6-7 lei 8 lei 
c) între 251- 	500 mp, inclusiv 9 lei 7-9 lei 10 Iei 
d)între 501- 	750mp, inclusiv 13 lei 9-12 lei 14 lei 
e) între 751- 1000 mp, inclusiv 16 lei 12-14 lei 17 lei 

peste l000lei 16+0.01 lei/mp 14+0.01 lei/mp 17+0.01 lei/nip 
Art.474, 
alin.(5) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o 
clădire rezidentiala sai cladire-anexa 

0,5 % din valoarea autorizată  a 
lucrărilor de construcţii 

0,5 % din valoarea autorizată  a 
Iucrărilor de construcţii 

0,5 % din valoarea autorizată  a 
lucrărilor de cotistrucţ ii 

Art.474, 
alin.( 1 O) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în 
etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind 
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări 
se datorează  de către titularii drepturilor de prospecţiune şi 
explorare şi se calculează  prin înmulţirea numărului de metri 
pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi Ia suprafaţa solului de 
foraje şi excavări 

8 lei/mp afectat 0-15 lei/m.p. afectat 9 lei/mp afectat 

- 	- 
Art.474, 
alin.(12) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 
organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, 
care nu sunt incluse în altă  autorizaţie de construire 

3% 	din 	valoarea 	autorizată 	a 
lucrărilor de organizare de şantier 

3% 	din 	valoarea 	autorizată 	a 
Iucrărilor de organizare de şantier 

3% 	din 	valoarea 	autorizată 	a 
lucrărilor 	de 	organizare 	de 
şantier 

Art.474, 
alin.(13) 

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

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

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

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

Art.474, 
alin.(14) 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, 
firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice 

8 lei pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaţă  ocupată  de construcţie 

0-8 lei pentru fiecare metru pătrat 
de 	suprafaţă 	ocupată 	de 
construcţie 

9 Iei pentru fiecare iiietru pătiat 
de 	suprafaţă 	ocupată 	de 
construcţ ie 

Art.474, 
alin.(6) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte 
construcţii decat cele mentionate la art.474 alin.(5) 

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

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

1% 	din 	valoarea 	autorizată 	a 
Iucrărilor 	de 	construcţ ie. 
inclusiv instalaţ iile afereiite 

Art.474, 
alin.(9) 

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

O,1% din valoarea impozabilă  a 
construcţiei, stabilită  pentru 
determinarea impozitului pe clădire. 
In cazul desfiinţării parţiale a unei 
construcţii, taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei se modifică  astfel încât să  
reflecte porţiunea din construcţie care 

O,1% 	din 	valoarea 	impozabilă  
stabilită 	pentru 	determinarea 
impozitului pe clădire, aferenta 
partii desfiintate. 

0,1% 	din 	valoarea 	impozahilă  
stabilită 	pentru 	deterniiiiarea 
impozitului pe clădire. afereiita 
partii desfiintate. 
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urmează  a fi demolată  
Art.474, 
alin.(3) 

si 
alin.(8) 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizaţii de construire 

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

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizaţ iei iniţ iale 

Art.474, 
alin.( 1 5) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu 

1 5 Iei pentru fiecare racord O- 1 3 lei pentru fiecare racord 1 6 lei pentru fiecare racord 

Art.474, 
alin.(4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către 
primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean 

17 lei 15 Iei 18 lei 

Art.475, 
alin(.3) 

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

- 217 lei/an pentru suprafata pana la 
SOmp inclusiv 
-543 lei/an pentru suprafata de la 51 
la 150 mp inclusiv 
-1086 Iei!an pentru suprafata de la 
151 la350mpinclusiv 
-1629 Iei/an pentru suprafata de la 
351 la 500 mp inclusiv 

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

- 223 Iei/an pentru suprafata 
pana la SOmp inclusiv 
-558 lei/an pentru suprafata de 
la 51 la 150 mp inclusiv 
-11 15 lei/an pentru suprafata de 
la 151 la3SOmp inclusiv 
-1672 lei/an pentru supi•afata de 
la 35 1 la 500 mp inclusiv 

-4343 lei!an pentru suprafata mai 
mare de 500 mp 

-până  Ia 8000 lei pentru o 
suprafaţă  mai mare de 500 m.p. 

-4456 Iei/an pentru suprafata 
mai mare de 500 rnp 

Art.475, 
alin.(1) 

-Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 22 lei 20 lei 23 Iei 

SECTRETAR GENERAL S1 REGISTRUL AGRICOL 

Art.475, 
alin.(2) 

Taxa pentru eliberarealcompletarea! verificarea atestatului de 
producator 

65 lei/an 0-80 lei 67 lei/an 

Art.475, 
alin.(2) 

Taxa pentru eliberarea/ completarea! verificarea cametului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 

32 lei/ camet 0-80 lei 33 Iei/ carnet 

Art.486 
alin.(4) 

-Taxa divorţ  pe cale administrativă  543 lei 500 lei 558 Iei 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

Art.486, 
alin.(5) 

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

34 lei!mp. sau fractiune de mp. 0-32 lei/mp. sau fractiune de mp. 35 lei/mp. sau fractiune de rnp. 

Art.474 
Alin.(16) 

-Taxă  pentru eliberare certificat de nomenclatură  stradală  şi 
adresă  

9 lei 0-9 lei 1 O lei 
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Anexa nr.2 
1(1 HCL nr. 	 

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

NR.273/2006 

1. SECRETARIAT SI REGISTRUL AGRICOL 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2021 

NIVEL PROPUS 
2022 

1.  Taxă eliberare copii după documente 
existente in arhivă 

1 leu/pag 1 leu/pag 

2.  Taxă inregistrare contract de arendare, 
comodat, cesiune, asociere, inchiriere 

6 lei 6 lei 

3.  Taxă eliberare copii „conform cu 
originalul" dupa Registrul Agricol din 

perioada 2015-2022 

1 leu/pag 1 leuipag 

4.  Taxa completare/verificare atestat de 
producator 

65 lei/an 65 lei/an 

5 Taxa completare/ verificare carnet de 
comercializare produse din sectorul 

agricol 

32 lei/carnet 33 lei/carnet 

Taxele se incaseaza si se achita la casieria UAT-MUNICIPIUL Tecuci, anticipat eliberarii documentelor solicitate iar dovada platii acestora se 
anexeaza la cererea formulata de catre contribuabil 

2. DIRECTIA ARHITEC SEF 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2021 NIVEL PROPUS 2022 

1 Taxă set formulare 37 lei 37 lei 
2 Taxă publicitate sonora 125 lei/ zi 125 lei/ zi 
3 Taxă foc de artificii 130 lei/ 5 min 130 lei/ 5 min 
4 Taxă pentru participare la 

receptii la terminarea 
lucrarilor ca delegat si/ sau 

specialist din partea autoritatii 
publice locale 

110 lei/ pentru constructii 
pana la 150mp suprafata 

desfasurata 

110 lei/ pentru constructii 
pana la 150mp suprafata 

desfasurata 
220 lei / pentru constructii 
cu peste 150 mp suprafata 

desfasurata 

220 lei / pentru 
constructii cu peste 150 

mp suprafata desfasurata 
5 Taxă. supraveghere/cercetare 

arheologică, In funcţie de 
complexitatea şi locaţia 

lucrării 

54 lei/ mp 54 lei/ mp 

Taxele se incaseaza si se achita la casieria UAT-MUNICIPIUL Tecuci, anticipat eliberarii documentelor solicitate iar dovada platii acestora se 
anexeaza la cererea formulata de catre contribuabil 

3. SERVICIUL VENITURI SI EXECUTARE SILITA 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2021 	' 

NIVEL PROPUS 
2022 

1. Taxa pentru eliberare certificat fiscal 10 lei 10 lei 
Taxele se incaseaza si se achita la casieria UAT-MUNICIPIUL Tecuci, anticipat eliberarii documentelor solicitate iar dovada platii acestora se 
anexeaza la cererea formulata de catre contribuabil 
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4. SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2021 NIVEL PROPUS 2022 

l Taxă  parcare rezidenţă  1 46 Iei/an 1 46 lei/an 
2 Taxă  licenţă  comert stradal 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
3 Taxă  parcare publica 

Zona A 
Zona B 
Zona C 
Zona D 

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

0,5 lei/ora 

2 lei/ora 
1 ,5 lei/ora 
1 Ieu!ora 

0,5 lei/ora 
4 Taxa abonament zilnic parcare 

publica 
1 5 lei/zi 1 5 lei/zi 

5 l)  Taxă  pentru ocuparea 
domeniului public si/ sau 

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

terenul - în funcţie de zonă  
astfel: 

Zona A 1 O lei/mp/an 1 0 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 

6 Taxă  de blocare-deblocare 
vehicole 

1 1 0 lei/auto 1 1 0 lei/auto 

7 Taxa abonament lunar parcare 
publica 

435 lei 435 lei 

8 Taxa abonament anual parcare 
publica 

2920 lei 2920 lei 

9 Taxa utilizare infrastructura de 
retele 

5 lei/ml/an 5 lei/ml/an 

Taxele se incaseaza si se achita la casieria UAT-MUNICIPIULTecUCi, anticipat eliberarii documentelor solicitate iar dovada platii acestora se 
anexeaza la cererea formulata de catre contribuabil 

5*) Taxa anuala se achita similar impozitului pe teren, in doua transe egale, cu termene scadente la 31.03 si 30.09 an fiscal. Pentru 

neachitarea taxei pana la termenele stabilite, contribuabilul datoreaza , incepand cu ziva urmatoare scadentei, accesorii in cuantum de 1% 
pe luna sau fractiune de luna de intarziere pana la data platii. Accesoriile reprezinta creante fiscale de plata in sarcina contribuabilului. 

5. SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 2021 NIVEL PROPUS 2022 

1 Taxă  eliberare autorizaţie de 
transport în regim de taxi, a 
autorizatiei de transport in 
regim de inchiriere (RENT 
CAR) si a autorizatiei de 

transport funerar 

1 000 lei / auto 1 000 Iei / auto 

2 Taxă  viză  anuală  autorizatie 
taxi pentru transportul în regim 

de taxi, a copiei conforme 
pentru transportul in regim de 
inchiriere si a copiei conforme 
pentru serviciul de transport 

funerar 

350 lei/auto 350 iei/auto 
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3 Taxă  acces locuri asteptare 
clienţi taxiuri 

1 50 lei/auto/an 1 50 lei/auto/an 

4 Taxa pentru viza autorizatie de 
transport (toate categoriile de 

transport), pentru o perioada de 
5 ani 

550 Iei 550 lei 

5 Taxa eliberare duplicat 
autorizatie de transport in 

regim de taxi sau in regim de 
inchiriere, autorizatie taxi sau 

copie conforma pentru 
transportul in regim de 

inchiriere, in cazul pierderii, 
furtului,distrugerii sau 
deteriorarii acestora 

20 lei 20 lei 

6 Taxa pentru eliberarea unei noi 
autorizatii taxi sau copii 

conforme, in cazul inlocuirii 
autovehiculului 

1 00 lei 1 00 lei 

7 Taxa eliberare autorizatie 
dispecerat taxi 

500 lei 500 lei 

8 Viza anuala autorizatie 
dispecerat taxi 200 lei 200 lei 

9 
Taxa pentru restituirea 

autorizatiei de transport in 
regim de taxi sau in regim de 

inchiriere, respectiv a 
autorizatiei taxi, ocazionate de 

suspendarea acestora: 

a. 	La prima suspendare 1 50 lei 1 50 lei 
b. La a doua suspendare 250 lei 250 lei 

1 0 Taxa pentru inregistrare 
vehicule: 

- 	Mopede,motocicluri 55 lei 55 lei 
- 	utilaje si vehicule cu 

tractiune animala 
90 lei 90 lei 

1 1 Taxa eliberare duplicat 
certificat de inregistrare, in 

cazul pierderii, furtului, 
distrugerii sau deteriorarii 

20 lei 20 lei 

1 2 Taxa aviz privind accesul pe 
arterele de circulatie interzis a 

autovehiculelor, astfel: 
Auto pana la 3,5 tone 17 lei/zi sau abonament 

lunar2l5lei 
17 lei/zi sau abonament 

lunar2l5lei 
Auto peste 3,5 tone 22 lei/zi sau abonament 

lunar2lS lei 
22 lei/zi sau abonament 

lunar2lS lei 
Remorci pana la 1 tona 22 lei/zi sau abonament 

lunar2l5 lei 
22 lei/zi sau abonament 

lunar2l5 lei 
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Remorci peste 1 tona 32 Iei/zi sau abonament 
lunar 320 Iei 

32 lei/zi sau abonament 
lunar 320 Iei 

1 3 Taxa aviz pi•ivind accesul 
autovehiculelor pe strazile cu 

restrictii de tonaj: 
a.autovehicule cu masa totala 

pana la 10 tone 
50 lei/zi sau abonament 

500 lei/luna 
50 lei/zi sau abonament 

500 lei/luna sau 
abonament 3600 lei.an  

b.autovehicule cu masa totala 
peste 1 0 tone 

100 lei/zi sau abonament 
1 000 lei/luna 

100 lei/zi sau abonament 
1 000 lei/luna sau 

abonament 8400 lei/an 
Taxele se incaseaza si se achita la casieria UAT-MUNICIPIULTeCuci, anticipat eliberarii documentelor solicitate iar dovada platii acestora se 

anexeaza la cererea formulata de catre contribuabil 

6. SERVICIUL INVESTITII 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2021 

NIVEL VALABIL 
2022 

1 Taxă  speciala de acordare a ,,Avizului de 
interventie in domeniul public/privat 

- 1 00 lei 

Taxa se incaseaza si se achita la casieria UAT-MUNICIPIULTeCUCi, anticipat eliberarii documentelorsolicitate iar dovada platii acestora se 

anexeaza la cererea formulata de catre contribuabil 

7. SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTĂ  A PERSOANEI 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2021 

NIVEL VALABIL 
2022 

1 Taxă  serviciu de transcriere (recuperare 
materiale consumate) 

2 lei 2 lei 

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

casatorie, deces si de divort, în situaţia 
pierderii, sustragerii sau deterioării 

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

8 lei 8 lei 

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

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

Primarul Municipiului Tecuci 

105 lei 108 lei 

4 Taxă  oficiere căsătorie în zilele 
nelucrătoare de sâmbătă  şi duminică, 

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

105 lei 108 lei 

5 Taxă  pentru oficierea căsătorie in afara 
sediului Primariei sau a Serviciului de 
stare civila, indiferent de domiciliile 

viitorilor soti 

550 lei 565 lei 

6 Taxă  eliberare exrase multilingve de 
natere, căsătorie, deces 

8 lei 8 lei 

7 Taxa eliberare dovada de stare civila 8 lei 8 lei 

8 Taxă  pentru eliberarea formularelor 
standard multilingve de- natere, 

8 lei 8 lei 
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căsătorie. deccs 

9 Taxă  carte de identitate 7 lei 7 lei 

10 Taxa carte de identitate provizorie 1 leu 1 leu 

1 1 Taxă  informaţii persoane 1 leu 1 leu 

1 2 Taxă  eliberare anexa 24 1 0 lei 1 0 lei 

Taxele se incaseaza si se achita la casieria SPCLEP Tecuci, anticipat eliberarii documentelor solicitate iar dovada platii acestora se anexeaza 

la cererea formulata de catre contribuabil. 

8. PIETE PREST TEC SRL Tecuci 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL VALABIL 
2021 

NIVEL PROPUS 
2022 

1 Taxa anuala de intretinere cimitir 3 0 lei/an,loc 3 0 lei/an,loc 

Taxa se incaseaza si se achita la casieria PIETE PREST TEC SRL din incinta ,,Cimitir Eternitatea, anticipat eliberarii documentelor solicitate 

iar dovada platii acestora se anexeaza la cererea formulata de catre contribuabil. 

9. Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu 
NR. 
CRT. 

DENUMIREA TAXEI NIVEL 
VALABIL 2021 

NIVEL PROPUS 2022 

1 Taxa inchiriere auto EGO 
sedinta foto 

300 lei/h 300 lei/h 

2 Taxa fotografiere/filmare 
interior, exterior muzeu: 

a) Evenimente(casatorii, sedinte 
foto, etc.) 
a.1-Amator 
a.2-Profesionisti 

150 lei/h 
400 lei/h(cu 
contract) 

250 leilh 

- 
- 

b)Fotografiere exponate 
(vizitatori, turisti) 

10 lei 10 lei 

3 Taxa inchiriere spatiu conferinta, 
organizare evenimente maxim 
40 persoane 
In timpul programului 
In afara programului 

150 lei/h 
300 lei!h 

250 leiIh 
- 
- 

Taxele se •ncaseaza si se achita la casieria MITC, anticipat eliberarii documentelor solicitate iar dovada platii acestora se anexeaza la 

cererea formulata de catre contribuabil. 

Taxele propuse vor fi fundamentate si detaliate intr-un capitol aparte al ROl-MITC. 
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ROMÂNIA 	 Anexa nr. 3 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 stării de 
insolvabilitate 

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

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

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

4. Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate se 
întocmeşte în 3 exemplare, din care unul se păstrează  la dosarul 
de executare, unul la dosarul fiscal din compartimentul cu 
atribuţii în evidenţa obligaţiilor fiscale, iar celălalt se transmite 
debitorului declarat insolvabil. 

5. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate se aplică  în 
fiecare din situaţiile prevăzute la art. 265 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură  fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, atât în cazul debitorilor ale căror 
venituri ori bunuri urmăribile au o valoare mai mică  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 cărui venituri sau bunuri 
urmăribile au o valoare mai mică  decât obligaţiile fiscale de 
plată  este declarat insolvabil, măsurile de executare silită  nu vor 
fi întrerupte. 



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

8. Creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de 
insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile se scot 
din evidenţa curentă  şi sunt trecute într-o evidenţă  separată, iar 
aplicarea măsurilor de executare silită  se întrerupe. 

9. Pentru obligaţiile fiscale principale înregistrate de debitorii 
insolvabili care nu au venituri sau bunuri urmăribile se datorează  
obligaţii fiscale accesorii până  la data trecerii acestora în 
evidenţa separată, în conformitate cu prevederile art. 1 74 alin.(4) 
lit. b) din Codul de procedură  fiscală. 

1O.Creanţele fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili 
pentru care se continuă  executarea silită, af[ate în evidenţa 
curentă  şi creanţele fiscale înregistrate de debitorii declaraţi 
insolvabili pentru care executarea silită  se întrerupe, af[ate în 
evidenţa separată, vor fi scăzute din aceste evidenţe la 
împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere 
executarea silită. 

11. Obligaţiile fiscale datorate de debitorii - persoane juridice, 
radiati din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se 
anuleaza după  radiere dacă  pentru plata acestora nu s-a atras 
răspunderea altor persoane, potrivit legii, in conformitate cu 
prvederile art.266 alin.(4) din Codul de procedură  fiscală, numai 
în baza încheierii de radiere a judecătorului delegat de pe lângă  
Oficiul Registrului Comerţului sau a sentinţei civile de închidere 
a procedurii falimentului/insolvenţei i a radierii debitoarei din 
registrul comerţului. 

12.Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorii - persoane fizice 
declaraţi insolvabili vor fi anulate din evidenţa separată  inclusiv 
în cursul perioadei de prescripţie, după  data la care respectiva 
persoană  fizică  a decedat sau a fost declarată  dispărută  ori 
decedată  prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, iar pentru 
aceasta nu există  moştenitori care au acceptat succesiunea sau 
nu a lăsat venituri ori bunuri urmăribile. 

13.Anularea obligaţiilor fiscale înregistrate de debitori, din evidenţa 
curentă  sau din evidenţa separată, după  caz, va fi facută, în 
condiţiile legii, în baza unui proces-verbal de scădere din 
evidenţă  a obligaţiilor fiscale şi, a borderoului de adăugare-
scădere anexat acestuia. Procesul-verbal de scădere din evidenţă  
va fi întocmit de organul de executare competent, vizat de 
compartimentul juridic de la nivelul organului de executare, i 



aprobat de directorul ecoriomic cu atribuţii în dorneniul 
administrării veniturilor bugetare i conducătorul unităţii 
administrativ-teritoriale. 

14.După  data declarării stării de insolvabilitate a unui debitor - 
persoană  fizică  sau juridică, în situaţia în care organul de 
executare constată  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 fiscale de plată. 

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

15.1. Să  verifice situaţia patrimonială  a debitorilor - persoane juridice, sub 
aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor 
acestora, prin solicitarea, consultarea şi analizarea, la sediul debitorului, 
respectiv la punctele de lucru, după  caz, a datelor înscrise în situaţiile 
financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, din ultima balanţă  
contabilă  încheiată  de societatea debitoare, precum şi cercetarea la faţa 
locului a bunurilor deţinute de aceştia, avându-se în vedere 
următoarele: 
1 5. 1 . 1. valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile 

afiate în proprietatea debitoarei; 
15. 1 .2. valoarea însumată  a tuturor veniturilor de natură  comercială, 

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

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

1 5. 1 .4. valoarea însumată  a creanţelor de natură  comercială, a 
cambiilor, biletelor la ordin sau a creanţelor de natură  fiscală  
(sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul - 
persoană  juridică  le are de recuperat; 

15.1 .5. valoarea însumată  a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă  
din fişierul conturilor bancare. 

15.2. Să  verifice situaţia bunurilor de orice fel care se afiă  în proprietatea 
debitorului persoană  juridică, precum şi valoarea acestora prin 
solicitări de informaţii de la unitatea administrativ - teritorială  



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

15.3. Să  verifîce situaţia bunurilor de orice fel care se află  în proprietatea 
debitorului persoană  fizică, precum şi valoarea acestora prin: 
1 5 .3. 1. solicitări de informaţii de la unitatea administrativ - teritorială  

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

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

15.3.3. solicitări de informaţii, de la organele sau persoanele 
abilitate, cu privire la moştenitorii care au acceptat 
succesiunea debitorului decedat sau declarat dispărut ori 
decedat; 

1 5 .3 .4. solicitări de informaţii, de la societăţile bancare cu privire 
la existenţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute 
de debitorul decedat sau declarat dispărut ori decedat; 

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

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

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

urmăribile. 

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



17.1. Să  verifice situaţia juridică  a debitorului - persoană  juridică  prin 
solicitarea de inforrnaţii de la Oficiul Registrului Cornerţului sau de la 
alte instituţii cornpetente, după  caz, urmărind eventualele menţiuni 
înscrise în extrasele, docurnentele sau Certificatul constatator 
referitoare la dizolvare, lichidare sau radiere. 

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

1 7.2. 1. solicitări de informaţii de la organele abilitate, iar în cazul în 
care acesta nu este găsit, să  se facă  menţiunea « nu este găsit la 
adresă»; 
1 7.2.2. deplasarea la domiciliul şi/sau sediul secundar cunoscute; 
17.2.3. solicitări de informaţii de la: 

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

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

c) organul fiscal în a cărui rază  teritorială  se află  ori s-au af1at 
sediile principale sau secundare, după  caz. 

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

1 7.3. 1. examinarea datelor cuprinse în situaţiile financiar-contabile 
anuale sau semestriale, precum şi în ultima balanţă  contabilă  
încheiată  de societatea debitoare; 

1 7.3 .2. consultarea fişierului conturilor bancare; 
1 7.3 .3. verificarea înregistrărilor în arhiva electronică  de garanţii reale 

mobiliare; 
1 7.3 .4. solicitări de informaţii de la unitatea administrativ - teritorială  

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

1 7.3 .5. cercetări şi constatări la domiciliul fiscal şi/sau sediul secundar, 
precum şi în alte locuri despre care s-au cules informaţii în 
legătură  cu existenţa bunurilor debito:ului persoană  juridică  
sau fizică, după  caz. 

18. După  culegerea datelor şi informaţiilor menţionate la pct. C. 1 7, 
organele de executare competente, în funcţie de situaţia în care se încadrează, 



vor pi•oceda la întocrnirea procesului-verbal de declarare a stării de 
insolvabilitate a debitorului persoană  fizică  sau juridică, al cărui rnodel este 
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură. 

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

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

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

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

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

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

19.4. După  valorificarea prin executare silită  a bunurilor sau veniturilor 
identificate, creanţele fiscale rămase nestinse la plată  vor fi. trecute, din nou, în 
evidenţa separată  destinată  debitorilor declaraţi insolvabili care nu deţin bunuri 
sau venituri urmăribile. In acest scop, organul fiscal competent va proceda, prin 
analogie, în conformitate cu procedura prevăzută  la punctul 1 9.3. 

D. Procedura de scădere din evidenţă  a obligaţiilor fiscale 

20. Din evidenţa organului fiscal se scad obligaţiile fiscale restante 
înregistrate de debitori, în următoarele situaţii: 

a) la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere 
executarea silită; 



b) pentrLl debitorii pei-soane fzice decedate sau decarate dispărute 
ori decedate prin hotărâre a unei instanţe judecătoi-eşti; 

c) pentru debitorii persoane juridice radiate din Registrul 
Comerţului. 

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

22. Scăderea din evidenţă  a obligaţiilor fiscale înregistrate, 
persoană  juridică  radiată  din Registrul Comerţului, se face numai în baza 
încheierii de radiere a judecătorului delegat de pe lângă  Oficiul Registrului 
Comerţului sau a sentinţei civile de închidere a procedurii 
falimentului/insolvenţei i a radierii debitoarei din registrul comerţului. 

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

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

E. Dispoziţii finale de aplicare 

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

26. După  finalizarea analizei de caz se procedează, în termen de 5 
zile lucrătoare, la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de 
insolvabilitate a debitorului persoană  fizică  sau juridică. 

27. Organul fiscal competent,. compartimentul cu atribuţii de 
executare silită, va lua măsurile necesare referitoare la întreruperea executării 
silite, calculul obligaţiilor fiscale accesorii şi scăderea obligaţiilor fiscale din 
evidenţă, prevăzute de art. 1 74 din Legea nr. 207/20 1 5 privind Codul de 



procedură  fîscală, cu rnodifîcările şi cornpletările ulterioare, în conforrnitate cu 
prezenta procedură, de fîecare dată  când se constată  o rnodifîcare a situaţiei 
debitorilor declaraţi insolvabili sau a obligaţiilor fîscale restante înregistrate de 
aceştia. 

28. Procesul-verbal de constatare a stării 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 atribuţii în domeniul 
administrării veniturilor bugetare din cadrul organului fiscal emitent, fiind 
păstrate la dosarul de executare silită  a debitorului insolvabil. 

29. În cazul debitorilor care nu au venituri sau bunuri urmăribile 
declaraţi în stare de insolvabilitate, prin bifarea opţiunii speciale în procesul-
verbal de constatare a stării de insolvabilitate, conducătorul organului fiscal 
competent va dispune trecerea lor în evidenţa separată. 

30. Trecerea în evidenţa separată  a creanţelor debitorilor declaraţi 
insolvabili, în conformitate cu prezenta procedură, are ca obiect evidenţierea 
distinctă  a acestor arierate, care vor fi scoase din masa globală  a arieratelor 
fi scale. 

31. Prezentul regulament se completează  cu prevederile Legii 
nr. 227/2015 cu modificările i completările ulterioare i ale HG nr.1/2016 

privind normele de aplicare a Legii nr.227/2015 cu modificările i completările 
ulterioare. 


