
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

tel. 0249/439377; 439233; fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.511/22.12.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2023 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa ordinară din data de 22.12.2022 

Având 1n vedere: 
art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
articolul 4 şi articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 129, alin. 4, lit. c şi art. 139, alin. 3, lit. c din OUG nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ; 
art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX, art. 453 - 495 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele metodologice de aplicare a 
acestora aprobate prin HG nr. 1/2016; 
prevederile OG nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale; 
Legea nr. 370/20.12.2022 pentru aprobarea Ordonanţei Guvemului nr. 16/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri 
financiar-fiscale; 
Legea nr. 252/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea art. 
47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 
completările ulterioare; 
prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
prevederile art. 29, alin. 2 din Legea tinerilor nr. 350/2006; 
Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzica, folcloric, al artelor plastice, al 
arhitecturii si de divertisment; 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
art. 3 lit. e) si art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională In administraţia publică,; 
art. 4, precum si cap. V — „ Structura actului normativ" din normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative adoptate prin Legea 24/2000; 
HCL Slatina nr. 275/30.07.2019 cu privire la Incadrarea pe zone a străzilor municipiului Slatinain vederea 
stabilirii impozitelor i taxelor locale; 
adresa Institutului National de Statistica privind comunicarea ratei inflatiei pentru anul 2021 la 5,1%; 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C379/6/3 octombrie 2022, privind rata de schimb a monedei euro 
1n vigoare 1n prima zi lucrătoare a lunii octombrie; 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 
Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 121664/09.11.2022; 
Raportul de specialitate nr. 10210/22.09.2022, al Directiei Administrare Patrimoniu; 
Raportul de specialitate nr. 99462/07.09.2022 al Compartimentului Cultura, Sport; 

- raportul de specialitate nr. 121667/09.11.2022 al Direcţiei Generale Economica din cadrul aparatului 
propriu de specialitate al Primarului al municipiului Slatina; 
adresa nr. 102219/14.09.2022, a Directiei Arhitect-sef din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
Primarului al municipiului Slatina; 

- nota de fundamentare nr. 1240/12.09.2022 a Serviciului public de gestionare a câinilor fara stapan din 
cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
adresa nr. 103909/19.09.2022 al Serviciului Venituri din Administrarea Domeniului public si Privat din 
cadrul Directiei Generale Economice; 



adresa Compartimentului Fond Funciar, Cadastru din cadrul Serviciului Juridic nr. 102680/15.09.2022; 
nota de fundamentare nr. 4893/14.09.2022 si referatul de specialitate nr. 4894/14.09.2022 al Clubului 
Sportiv Municipal Slatina; 
adresa nr. 104443/20.09.2022 a Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 
avizul favorabil al comisiei buget-flnante din cadrul Consiliului Local; 

in temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. b, ale art. 129, alin. 4, lit. c şi art. 139, alin. 3, lit. c din 

OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale art.196 alin. 1 lit. a din Ordonanta de 

urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. I. —Pentru anul 2023, se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate 

acestora, amenzile aplicabile, scutirile acordate contribuabililor, criteriile şi procedurile pe baza cărora se acordă 

scutiri, cotele adiţionale la impozite şi taxe, precum şi criteriile 1n funcţie de care se stabilesc cotele adiţionale, 

prevăzute 1n anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. — Pentru anul 2023, se aprobă plafonul obligaţiile fiscale restante la sfârşitul fiecărui semestru in 

privinţa cărora organul fiscal are obligaţia publicării listei debitorilor care le Inregistrează, prevăzute in anexa 

nr.2; 
Art. 3. - Pentru anul 2023, se aprobă plafonul creanţelor fiscale restante, aflate 1n sold la data de 

31.12.2022 care se anulează, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. —Primarul municipiului Slatina, Direcţia Generală Economică, Directiei Administrare Patrimoniu, 

Direcţia de S'ănătate Publică Olt, Direcţia Arhitect Sef, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta 

Persoanelor, Serviciului public de gestionare a câinilor fara stăpân, Compartiment Fond Funciar, Cadastru, 

Compartimentul Cultura Sport, Clubul Sportiv municipal Slatina, vor duce la Indeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 5. — Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică la: 

Instituţia prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generala Economică; 
Directia Arhitect Sef; 
Directia Administrare Patrimoniu; 
Direcţia de Sănătate Publică Olt; 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor; 
Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân; 
Compartiment Fond Funciar, Cadastru; 
Compartimentul Cultura Sport; 
Clubul Sportiv municipal Slatina. 

P e4 in Contrasemnează, 
' Secretar general al mu pitilui Slatina 

Mihai - Ion TA 

Hotărărea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

1 - consilier absent 
20 - consilieri în funcţie. 



ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 511/22.12.2022 

TABLOUL 
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE 

ACESTORA, 
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2023 

L CODUL FISCAL - TITLUL Impozite şi taxe locale 

,..„.. ..,.„~.~.,,..,-- -..,'., -- ̀ ‘,."--.-, ..,.;..... W... -  -.=. s ----••. -, -..;- :, 
'•-•.' 4.1.-~ ,-", 

.,,,‘,..- , , 

-,..„,..,1' 

. 
''' "'''.--* ''' "' "'"'-'. -  '''' '''-'" 

..,'~-...- ', 

, r..... — 
—..£5-e4. •-- 

-'-i •-'5'--3 ^- - 

-4.!''',- - 

........445... 
eir:,* , -~.- iir. ,,, , '''''9- ::--.3,-_,,,,, W.‘. e • -•  -,,,, :- _•--,,,,ţ4-n'- 2..._.„.._, . 4 ." --,. --X-4-'4''', ,: „_.4 . 

' ,. .4.. - • 
fr,-- '-

,-:- - 5. -- ,. „--.7--f&-•' -. - _- 2.,,...,-,--- 
-.4*--.`" -- 

,.. ,,,,, -• .7-Ţ 
•i.',.. -,e   -- 

...- ____.,..- 5.- ,,, 
-..-4 -..,   ..."' ţz' '1.- - •• -...- ''''' ,--,. , •.< , ,...ţ•'- ••••-  ,- '...Y.'3,--, 

Art. 457 alin. (2) din Legea 227/2015 , 

Tipul clădirii 

, 

VALORILE STAIDLITE FISCAL DE 
CONSILTUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

VALORILE STABILTTE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2023 

Valoarea impozabilă 
- lei RON/m2 - 

VaIoarea bupozabilă 
- lei RON/m2 - 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrke şi 
Incălzire (condiţii 

cumulative 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

Incăkire 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
Incălzire (conditii 

cumulative 

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electricitate sau Incălzire 

A. Clă'dire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate In urma unui 
tratament termic şi/sau chhnic 

1128 677 1186 712 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din 
platră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 

chimic 

339 226 356 237 
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C. Crădire-anexă cu cădre din beton arinat 
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate 1n urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

226 197 • 237 • 208 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 

141 85.

. 

148 89 

E. in cazul contribnabilului care deţine la 
aceeaşi adresă 1ncăperi amplasate la subsol, 
demisol şi/sau mansardă utilizate ca 
locuinţă, 1n oricare dintre tipurile de clădiri 

prevă'zute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica clădirii 
75% din suma care s-ar aplica clădirii 

F. in cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă Incăperi amplasate la subsol, 
demisol şi/sau mansardă, utilizate 1n alte 
scopuri decăt cel de locuinţă, In oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica clădirii 
50% din suma care s-ar aplica clădirii 

Pen-tru clădirile proprietate publică sau privată a statu1ui ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, Inchiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă 
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, 1n condiţii similare 
impozitului pe clădiri. Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, Inchiriere, 
administrare ori folosinţă. 

Pentru clădiri1e rezidenţiale şi clădirile-anexă, afiate 'in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminăril acesteia, după cum urmează: 
a) Cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani 1a data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
b) Cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă Intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referinţă; 
c) Cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referinţă. 
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Art. 458 din Legea 227/2015 
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe Clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 

de 0,5% asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare Intocmit de un evaluator autorizat 1n ultimil 5 ani anteriori anului de referinţă; 
b) valoarea finală a lucrărilor de contrucţii, in cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
c) valoarea clădirilor care rezultă.' prin actul prin care se transfera dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobăndite in ultimii 5 

ani anteriori anului de referinţă. 
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din dOmeniul agricol, impozitul 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
(4) in cazulln care proprietarul clădirii nu depune raportu1 de evaluare la organul fiscal competent pănă la primul termen de plată a 

impozitului, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457. 
Art. 459 din Legea 227/2015 

(1) in cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin Insumarea 
impozitului calculat pentru suprafaţa folosită 'in scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa 
folosită 1n scop nerezidenţial, conform art. 458, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, cu excepţia situaţiei in care la 
adresa clădirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, caz in care se aplica 
regulile pentru stabilirea impozitului in cazul clădirii rezidenţiale, precum i a situaţiei în care proprietarul nu declară la organul 
fiscal suprafaţa folosită.ln scop nerezidenţial, caz în care impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra 
valorii impozabile determinate conform art. 457 din codul fiscal. În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, 
pentru calcu1area impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă, afiate 1n proprietatea persoanelor fizice, unde este Inregistrat un 
domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar suprafeţele folosite In scop rezidenţial şi nerezidenţial nu sunt 
evidenţiate distinct, impozitul se calculează conform art. 458 din Codul fiscal dacă există cheltuieli cu utflităţfle Inregistrate In 
sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică. in cazul 1n care nu există cheltuieli cu utilităţile 'inregistrate 1n sarcina 
persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul se calculează conform prevederilor art. 457 din Codul fîscal. Prin 
sintagma "cheltuieli cu utilităţile" se Inţelege: cheltuieli comune aferente imobilului, cheltuieli cu energia electrică, gazele 
naturale, cheltuieli de termofleare, apă şi canalizare. 

Art. 460 din legea 227/2015 
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote de 0,2% asupra, valorii impozabile a clădirii. 
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflateîn prioritatea sau deţinute de persoane juridice, impozitulitaxa pe cladiri se calculează prin 

aplicarea unei cote 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii. 
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(3) Pentru clă'dirile nerezidenţiale aflateIn proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentrit activită-ţi din dOmeniul 
agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(4) in cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflateIn proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin Insumarea 
impozitului calculat pentru suprafaţa folosită 'in scop rezidenţial conform alin. (I), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită 
In scop nerezidenţial, conform alin (2) sau (3). 

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirii afiate în proprietatea persoanelor juridice este 
valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa si poate fl: 
a) Ultima valoare impozabilă inregistrată în evidenţele organului fiscal; 
b) Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare Intocmit de un evaluator autorizatIn conformitate cu standardele de evaluare a 

bunurilor afiate 1n vigoare la data evaluării; 
c) Valoarea fmală a lucrărilor de construcţii, in cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 
d) Valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se tranSferă." dreptul de proprietate, 1n cazul clădirilor dobândite 1n cursul 

anului fiscal anterior; 
e) In cazul clădirilor care sunt finanţate 'in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare 

Intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate 1n viguare la data evaluării; 
f) in cazul cladirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea Inscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi 

comunicată concesionarului, locatatului, titu1arului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. 
(6) Valoarea impozabilă a clăclirii afiate 1n proprietatea persoanelor juridice se actualizează o data Ia 5 ani pe baza unui raport de 

evaluare a clădirii Intocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate 1n vigoare la 
data evaluării. 

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărke definitivă de 
declanşnre a procedurii falimentuIui. 

(8) in cazul in care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă In ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă,' cota 
impozituki/taxei pe clădiri este de 5%. 

(9) in cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de 
tax'ă va fi datorată de proprietarul clădirii. 

Art. 460 din Legea 227/2015 — impozitul pe cladiri pentru Fundatia Judeteana pentru Tineret Olt, care functioneaza in baza Legii 
nr. 350/2006 (Legea Tinerilor) se calcules» prin aplicarea cotei minime de 0,2%, prevazuta de Codul Fiscal asupra valorii de 
inventar al cladirii, conform art. 29, alin. 2. 
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Art. 461 alin. (5) - in cazul 1n care dreptul de proprietate asupra clădirii este transmis în cursul unui an fiscal impozitul va fi datorat 
de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului 1n care se 
Instrăine s 

Art. 462 din legea 227/2015 
(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, in doua rate egale până la 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri pentru Intreg anul de către contribuabili persoane fizice, pană la data de 31 

martie 2023, se acordă o bonificaţie de 10%. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru Intregul an de 
cărre contribuabili persoane juridice, până 31 martie 2023, se acordă o bonificaţie de.2%. 

(3) Impozitul pe clădiri datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteste integral până la 
primul termen de plată.: 

(4) in cazul 'in care contribuabilul deţine 'in proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

(5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii unnătoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin 
care se transmite dreptul de concesiune, Inchiriere, administrare ori folosinţă, In cazul contractelor care se referă la perioade mai 
mici de o lună şi nu mai mari de un an, tituland dreptuluI având obligaţia depunerii declaraţiei până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care intră în vigoare contractul, care se ataSează declaraţiei. 

(6) in cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, 'in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinţă, care se referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, 'inchiriere, administrare ori folosinţă are 
obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local 1n termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului, 
datorează taxa pe clădiri Incepând cu data de 1 ianuarie a anului următor şi plăteşte obligaţia anual, 1n două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

ART. 489 din legea 227/2015 
Impozitelor si taxelor pe cladiri astfel rezultate 11 se va aplica o cota aditionala conform art. 489 din Codul fiscal, dupa cum 

urmeaza: 

50% in cazul cladirilor rezidentiale, a celor nerezidentiale folosite pentru activitati din domeniul agricol, precum si in cazul 
cladirilor pentru care proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii cinci ani anteriori anului de 
referinta, aflate in proprietatea sau detinute de persoanelor juridice; 
38,5% in cazul cladirilor nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice. 
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CAPITOLUL - 1MPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN — TERENURI CU CONSTRUCTII 

PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (RANGUL LOCALITATII SLATINA — fl) 

Art. 465 alin. (2) si (3) din Legea 227/2015 
In cazul unui teren intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, precum si 

terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii. 

Art. 465 alin. (2) 

Zona 1n cadrul 
localităţii 

NIVELURILE StABILITE PRIN.CODUL 
FISC.AL 

NIVELURILE STABILIffl DE CONSILIUL LOCAL 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
loca1ităti 

Nivelurile impozitului/taxei, pentru rangul de loca1itate 

11 Persoane Fizice Persoane Juridice 

Anul 2022 Anul 2023 

6.042 -15.106 6819 7.166 

4.215 -10.538 4757 5.000 

2.668-6.670 3010 3.164 

1.672 

Anul 2022 Anul 2023 

9376 9.854 

6540 6.874 

4141 4.352 

2187 2.299 
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Art 465 alin. (4) - lei/ha - 

Nr. 

crt. 

Zona 

Categoria 

de folosinţă 

NIVELURTLE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022**) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 **) 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 32 24 21 17 33 25 23 18 

2 Păşune 24 21 17 15 25 23 18 15 

. 3 Fâneaţă 24 21 17 15 25 23 18 15 

4 Vie 52 39 32 21 55 , - 41 33 23 

5 Livadă 60 52 39 32 63 55 41 33 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 32 24 21 17 33 25 23 18 

7 Teren cu ape 17 15 9 s 0 18 15 9 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 i 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

Art 465 alin(6) din Legea 227/2015- In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in 
registrul agricol la alta categorie decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se ca1cu1ea7a conform prevederilor alin.(7) 
numai daca indeplinesc,cumulativ urmatoarele a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; b)au inregistrat in 
evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiect-ului de activitate prevazut la 1it. a). 
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*y Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilOr a.dministrativ-teritoria1e, concesionate, Inchiriate, date 1n administrare ori 
1n folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fisca1ă a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosintă,In conditii similare impozitului pe teren. 

Art. 466 din. legea 227/2015 
1. Irnpozitul pe teren se plăteşte anual, în doua rate egale până la 3 1 martie si 30 septembrie inclusiv. 
2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren pentru Intreg anul de către contribuabili persoane fizice, pană la data de 31 martie 

2023, se acordă o bonificaţie de 10%. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru Intregul an de către 
contribuabili persoane juridice, până 31 martie 2023, se acordă o bonificaţie de 2%. 

3. Impozitul pe teren datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteste integral până la 
primul termen de plată. 

4. In cazul în care contribuabilul deţine 1n proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unităţi administrativ-teritoriale, 
prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat. 

5. Taxa pe teren 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, Inchiriere, administrare ori folosinţă, 1n cazul contractelor care se referă la perioade mai 
mici de o lună şi nu mai mari de un an, titularul dreptului având obligaţia depunerii declaraţiei până la data de 25 a lunii următoare 
celeiIn care intră în vigoare contractul, care se atasează declaraţiei. 

6. in cazul terenurilor pentru care se datorea»* taxa pe teren, 1n temelul unui contract de concesiune, Inchiriere, administrare ori 
folosinţă care se referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, Inchiriere, administrare ori folosinţă are 
obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local îzz termen de 30 de zile d9. la data intrării 'in vigoare a contractului, 
datorează taxa pe teren incepănd cu data de 1 ianuarie a anului următor şi plăteşte obligaţia anual, 1n două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

- În cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca 
efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea 
monedei naţiona1e, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren 1n lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 
0,0001 ha. 

**)Impozitul rezultat prin inmultirea suprafetei exprimata in ha cu valorile prevazute in tabel se inmulteste cu coeficientul de corectie 
corespunzator rangului II al municipiului Slatina, respectiv 4,00 conform art. 465 alin(5) din Codul Fiscal. 
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IMPOZITUL/TAXA*).PE TERENUR1LE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art. 465 alin. (7) - lei/ha - 

Categoria de folosintă 

NIVELURELE STABILL I L PR1N CODUL 
FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

Anul 2022**) AnuI 2023 **) 

/ Teren cu construcţii 22 - 31 25 • 26 
2 Teren arabil 42 - 50 48 50 

3 Păşune 20 - 28 23 24 
4 Fâneaţă 20 - 28 23 24 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 • 48 - 55 54 57 

, 5. 1 Vie până la intrarea pe rod 0 X X 

, 6 Livadă pe rod, alta decât ce,a prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 54 57 
6. l Livadă până la intrarea pe rod • 0 X X 
7 Pădure sau ait teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. 

crt. 7.1 
8 - 16 

8 9 

z / păidure 1n vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 X X 
8 Teren cu apă, a1tul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 1 1 

Pagină 11 din 62 



8.] Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 
• 29 30 

9 Drumuri şi căi ferate 0 
X X 

j 0 Teren neproductiv 0 

• 
X X 

*)Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, Inchiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, 
in condiţil similare impozitului pe teren. Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de folosinţă - Incheie ulterior 
contracte de concesiune, Inchiriere, administrare sau folosinţă pentru acelaşi teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi datorată de utilizatorul final. 

**) PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (RANGUL LOCALITATH SLATINA — II) 
Art.465 alin.(7) din Legea 227/2015 - In cazul unui teren in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, 

exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel cu coeficientul de c,orectie stabilit in functie de zona in cadrul localitatii si rangul 
localitatii, respectiv 2,4 pentru zona A, 2,3 pentru zona B, 2,2 pentru zona C, 2,1 pentru zona D. Terenurile amplasate in extravilanul municipiului 
Slatina sunt incadrate in zona D, astfel incat coeficientul de corectie pentru stabilirea impozitului va fi de 2,1. 

Art. 467 alin. (1) si (2) din Legea 227/2015 - Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, 'in două rate egale, pănă la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorate pentru Intregul an de către contribuabili persoane fizice, 
pănă la data de 31 martie 2023, se acordă o bonificaţie de 10%. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorate pentru intregul 
an de către contribuabili persoane juridice, până la data de 31 martie 2023, se acordă o bonificaţie de 2%. 
Art. 467 alin. (3) din Legea 227/2015 - Impozitul anua1 pe teren, datorat aceluiaşi buget 1ocal de către contribuabili, persoane fizice şi 

juridice, de pănă la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pănă la primul termen de plată. În cazul 1n care connibuabilul deţine 1n proprietate 
mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 
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Art.470 alin. (2) din Legea 227/2015 

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică NIVELUR1LE 
STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

Lei/200 cm3 sau 
fractiune din aceasta 

Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta 

I. Vehiculeinmatriculate (lei/200cm3 sau fracjiune din aceasta) 
Persoane frzice / 
Persoane Juridice 

Anul 2022 Anul 2023 

1.Motocic1ete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de pănă la 1.600 cm3, inclusiv 

8 9 9 

2.Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cm3
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică 'intre 1.601 cm3 şi 2.000 cm3
inclusiv 

9 

18 

10 

20 

11 

21 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică ffitre 2.001 cm3 şi 2.600 cm3
inclusiv 

72 81 85 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică Intre 2.601 cm3 şi 3.000 cm3
inclusiv 

144 162 171 

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 327 344 
7.Autobuze, autocare, microbuze 24 27 28 
8.AIte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maxiMă autorizată 

de pănă la 12 tone, inclusiv 
9.Tractoare Inmatriculate 

30 

18 

34 

20 

36 

21 

17. Vehicule Inregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 le1/200 cm3
1.1 vehicule Inregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4 7 7 
1.2 vehicule Inregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 10 11 
2. VAhicule fără capacitate cilindrică evidentiată 50-150 lei/an 247 lei/an 267 lei/an 

Impozitelor astfel rezultate, aferente vehiculelor hregistrate, li s-a aplicat cota aditională de 50% conform art. 489 dm Codul fiscal. 
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rt.470 alin. (3) din Legea 227/2015 - 1n cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul de reduce cu 90%. 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone 

Art.470 alin. (5) din Legea 227/2015 

Numărul de axe şi greutatea brutăincărcată maximă admisă 

Impozitul (In lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

2 axe 

Masa de cel puţin 12 tone, clar mai mică de 13 tone 0 153 

Masa de cel putin 13 tone, dar mai nnică de 14 tone 153 426 

Masa de cel puţin 14 toUe, dar mai mică. de 15 tone 426 599 

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1.356 

Masa de cel puţin 18 tone , 599 1.356 

3 axe 

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică. de 19 tone 267 549 

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 713 

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică. de 23 tone 713 1.099 

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică. de 25 tone 1.099 1.707 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.099 1.707 

Masa de cel puţin 26 tone 1.099 1.707 
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, 

4 axe Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică. de 25 tone 713 723 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 723 1.128 

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.128 • 1.792 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică.' de 31 tone 1.792 2.658 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.792 2.658 

Masa de cel puţin 32 tone 1.792 2.658 

Art.470 alin.(6) din Legea 227/2015 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de bransport marfă 

' cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută Incărcată maximă wintisă 

Impozitul (in leiJan) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 
echivalentele re,cunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

2+1 axe 

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69 
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Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone . 69 158 . 

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1.519 
_ 

Masa de cel puţin 28 tone 866 1.519 

2+2 axe 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 
346 

569 
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 
836 1.010 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone , '1.010 1.658 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.658 2.301 

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.301 3.494 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 
, 2.301

3.494 

Masa de cel puţin 38 tone 2.301 3.494 

2+3 axe Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.831 2.549 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.549 3.464 
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Masa de cel puţin 40 tone 2.549 3.464 

3+2 axe 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone • 1.618 2.247 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.247 3.108 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.108 4.598 

Masa de cel puţin 44 tone . 3.108 4.598 

3+3 axe Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 921 1.114 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.114 1.663 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.663 2.648 

Masa de cel puţin 44 tone 1.663 2.648 
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Art. 470 alin. (7) Remorei, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată 

, 

NIVELUKLE STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE 

DE CONSIGIUL LOCAL 

ANCIL 2022 AMIL 2023 

Impozit - lei - 1mpozit - lei - 

a. Pănă la 1 tonă, inclusiv • 9 11 12 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 42 44 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 65 68 

d. Peste 5 tone 64 79 83 

Impozitelor rezultate prin aplicarea art. 470 alin. 7, raportat la art. 491 11 s-a aplicat cota aditională de 10% confonn art. 489 din Codul fiscal. 

Axt. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 28 30 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 76 80 

3. Bărci cu motor 210 284 299 

4. Nave de sport şi agrement 0- 1.119 1.515 1.593 

5. Scutere de apă . -210 284 299 

6. Remorchere şi impingăloare: 

, 

X X X 

a) pană la 500 CP, inclusiv 559 757 796 
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b) peste 500 CP şi pănă la 2000 CP, inclusiv 909 • 1.231 • 1.294 

c) peste 2000 CP şi pănă la 4000 CP, inclusiv 1.398 1.893 1.990 

d) peste 4000 CP 2.237 3.029 3.184 

7. Vapoare - pentru flecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 182 246 259 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X X 

a) cu capacitatea de incărcare pănă la 1500 de tone, inclusiv • 182 246 259 

b) cu capacitatea de incărcare de peste 1500 de tone şi pănă la 3000 de tone, inclusiv 280 379 398 

c) cu capacitatea de incărcare de peste 3000 de tone 490 664 697 

Impozitelor rezultate prin aplicarea art. 470 alin. 8, raportat la art. 491 ii s-a aplicat cota adiponală de 20% confonn art. 489 din Codul fiscal. 

- Art. 472 alin. (1) si (2) din Legea 227/2018 — Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte anual, 1n două rate egale, până la datele de 31 
martle şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru Intregul an de c,ătre 
contribuabili persoane fizice, pănă la data de 31 martie 2023, se acordă o bonificaţie de 10%. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
mijloacele de transport, datorat pentru intregul an de căire contribuabili persoane juridice, pănă la data de 31 martie 2023, se acordă o bonificaţie 

de 2%. 
- Art. 472 alin. (3) din Legea 227/2015 - Impozitul anual pe mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 
flzice şi juridice, de pănă la 50 lei inclusiv, se pIă.'teşte integral pănă la primul termen de plată. în cazul în care contribuabilul deţine in proprietate 
ma.i multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi saministrativ-teritoriale, suma de 50 lei se 
referă la impozitul pe mijloacele de transport cumulat. 
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Art. 474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatidui de urbanism,In mediu urban NTVELURILE STABILITE 

iN ANUL FISCAL 2023 
Suprafaţa pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa,In lei 

a) Pănă la 150 m2, inclusiv 7 

b) intre 151 şi 250 m2, inclusiv 8 

c) intre 251 şi 500 m2, inclusiv 11 

d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv 16 

e) intre 751 şi 1.000 m2, inclusiv 18 

f) Peste 1.000 m2
18 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 

Art. 474 ann.(3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau autorizatiei initiale 

Art. 474 alin.(5) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o 

cladire rezIdentiala sau cladire-anexa 
0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii (care nu poate fi mai mica decat 

valoarea impozabila a c1adirii) 

Art. 474 alin.(6) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte 
constructii decat cladiri rezidentiale sau cladiri-anexa 

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii, inclusiv valoarea instalatiilor aferente 

Art. 474 alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau autorizatiei initiale 

Art. 474 alin.(9) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desffintare, totala sau 
partiala, a unei constructii 

0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru 
determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii 
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. desfiintate 

474 10) Art. alin.(

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau eXcavări necesare 
lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa 
efectuarii studfilor geotehnice si a celor privind ridicarile 
topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari 

18 lei x numarul de m2 efectiv afectati la suprafata. 
solului de foraje si excavari 

Art. 474 alin.(12) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de 
organizare de santier in veclerea realizarii unei consbructii, care nu 
sunt incluse in alta autorizatie de construire 

3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
organizare de santier 

Art . 474 alin.(13) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de 
corturi, casute sau rulote ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructie 

Art. 474 alin.(14) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea de chioşcuri, 

containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri si panouri de 
afisaj, firme si reclame situate pe căile şi in spaţfile publice 

9 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de 
construcţie 

Art. 474 alin.(15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, cana1i7Rre, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

17 lei pentru fiecare racord 

Art. alin.(16) 474 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală. şi 

adresă s

12 lei 

Art. 475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru 
eliberarea cantetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

95 lei 

Art. 1 lit. g din Legea 
nr. 35/1994 privind 
timbrul literar, 
cinematografic, teatral, 
muzica, folcloric, al 

Taxa thnbm arhitectura 0,05 % din valoarea autorizata a lucrarilor de - 

constructii 
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artelor plastice, a1 •
arbitecturii si de 
divertisment 

• 

HCLnr.170/27.06.2017 
privind Regulamentul 
de organizare şi 

funcţionare a Comisiei 
tehnice pentru 
arnenajarea teritoriului 
şi urbanism; 

Taxa pentru avizarea Planului urbanistic zonal sau Plan urbanistic 
de detaliu 1n Cornisia tehnică de amenajarea .s teritoriului şi 

urbanism 

118 lei 

Art. 475 alin. 1 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 24 lei 

Art. 475 a1in.(3) 

a) 

b ) 

Taxa pentru e1iberarea/vi7area anua1a a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica 

- pana la 20 mp inclusiv 
- intre 21 — 50 mp inclusiv 
- intre 51 — 80 mp inclusiv 
- intre 81 — 100 mp inclusiv 
- intre 101 — 150 mp inclusiv
- intre 151 - 500 mp inclusiv 

, 

- peste 501 mp 

ilei 

784 

1.565 

2.349 

3.130 

4.696 

5.930 
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Art. 477 alin. (5) 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

, 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

1% - 3% 3% 

Art. 478 alin. (2) 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

NIVELURILE STAB1LITE PRIN CODUL FISCAL 

, 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) 1n cazul unui afişaj situat 1n locul 1n care persoana 
derulează o activitate economică 

0 - 32 32 

b) In cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de
afişaj pentru reclamă şi publicitate •  

0 - 23 23 

Art. 481 alin. (2) 

Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILTTE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

a) 1n cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, 
baIet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 
muzicară, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de 

circ sau orice competiţie sportivă internă sau intemaţională 

2% 2% 

b) în cazul oricărei altei manifestă'ri artistice decât cele enumerate 
la lit. a) 

5% 5% 
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Art. 48‘ 4 

Taxe' 

speciale 

„(2) Domenifie hn care consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşt, după caz, pot adopta taxe speciale NIVELURELE STABILITE 
pentru serviciile public,e locale, precum şi cuantumul ace,stora se stabilesc 1n conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind DE CONSILRJL LOCAL 
finantele publice locale, cu modificările şi completările ultertoare." 

• PENTRU ANUL 2022 

- lei - 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSHĂUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei - 

Temeiuri e juridice, inclusiv hotărănle Consiliulut Local 
prin care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ŞI DOMENITLE DE 
.ACTIVITATE IN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA 

- Taxa eliberare documente existenM in arhiva Directiei Genemle Economice 2 lei/pag 2 lei/pag 

Taxa eliberare doctunente existente in arhiva Directiei Arhitect-sef 2 lei/pag 
2 lei/pag 

HCL 304/19.12.2006 - se datoreaza de persoanele fizice 

si juridice care realizeaza constructii pe raza 

municipiului Slatina, si se va folosi pentru: amenajare 
spatii verzi; plantare arbori si arbusti omamentak 

realizare de mobilier urban; refaceri alei carosabile si 

pietonale.Plata tacei se va face la casieriile Primariei 
Slatina odata cu plata taxei de eliberare 

a autorizatei de construire. 

Taxa de infrumusetare cadru public urban 

3 leihrip suprafata desfasurata 3 lei/mp suprafata 
desfasurata 

Art,13 litera h) din Legea nr. 38/2003 privind 
transportul in regim de taxi şi i•n regan de inchiriere, 

modfficată şi completată 

Art. 6 lit. q din Ordinul nr. 356/2007 — Norme 

metodologice pentru oplicarea prevederilor Legii nr. 

38/2003 

Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codulftscal 

Taxe speciale pentru eliberare autorizaţie de transport / duplicat precum si viza 
autorizatiei de iransport la fiecare 5 ani 334 351 

Taxe speciale pentru eliberare autorizaţie taxi / copiei conform autorizatiei de 
transport, ca unnare a solicitarii privind duplicat/ prelungire,/ cesionare 

112 118 

Taxe speciale pentru eliberare autorizatie taxi, ca unnare a hdocuird 
autovehiculului/ a incetarii contractului de leasing 112 118 

Taxe speciale eliberare autorizatie de dispecerat t:tud /duplicat /viza anuala 557 585 
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Art. 30 din Legea nr. 273/2006 • 

HCL nr. 313/30.08.2019 privind aprobare 
reglementări pentru autorizarea, organizarea, 
atribuirea gestiunii şi controlul efectuat actividdlor de 

transport in regim de taxi şi a dispeceratelor taxi in 
municipiul Slatina 

, 

Anexa nr. 3 la HCL Slatina nr. 226/29.08.2017 referitor la 

stabilire regiementari privind regimul acces si circulatie a 
autovehi• culelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 

tone pe razo municipiului Slatina, prin care s-a aprobat 

„Regulamentul privind reglementarea drculatiei cu 

autovehicule de peste 3,5 tone in munkipiul Slatina" 

Taxe speciale privind aviz publicitate pentru terti efectuata pe taxiurile autorizate ' 23 /auto taxi • 24 /auto tkOci 

Taxe speciale pentru eliberare cazier de conduit1 profesională pentru persoane fizice 27 28 

Taxe speciale pentru eliberare cazier de conduita profesionala pentru persoane 

juridice
134 141 

Taxe speciale privind acces pentru taxiurile autorizate ăt. statifie taxi 112 /auto taxi/an 118 /auto twd/an 

Taxe speciale pentru eliberare ecusoane pentru taxiuri autorizate 

Taxa speciala pentru eliberare autorizatie speciala de transport pentru transport 

marfa/materiale/utilaje autopropulsate utilizate in cdtistructii si tractoare cu sau 

fara remorca in functie de masa maxima totala autorizata: 

i i Le/z 

50 /buc. 

Lei/sapt. 

Lei/ 

luna 
Lei/zi 

50 /buc. 

Lei/sapt 

Lei/ 

Luna 

56 147 508 59 154 534 

3,5 t — 7,5 t inclusiv 

7,5t —14t inclusiv 79 214 733 83 225 770 

14t , 22t inclusiv 102 226 959 107 238 1.008 

Peste 22 t 147 339 1.129 154 356 1.187 

Anexa nr. 1 la HCL Slatina nr. 331/22.12.2017 
referitor la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea, desfasurarea si autorizarea activikailor 
de comert si a serviciilor de piata in unele zone 

Taxa pentru eliberare acord de functionare — activitati permanente 39 lei/luna 41 leVluna 

Taxa pentru eliberare acord de functionare — activitati ocazionale 17 lei/zi 18 lei/zi 
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publice ale municipiului Slatina 
Taxa pentru eliberare acord de publicitate temporara 56 lei/zi 59 leiJzi 

HCL Slatina nr. 77/2022 referitoare la aprobarea . 
Regulamentului privind instituirea şi adzninistrarea 
taxei speciale de salubrizare in municipiul Slatina, 
precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei 
speciale de salubrizare in municipiu1 Slatina. 

Pentru anul 2023 se menţin valorile taxei speciale de salubrizare, potrivit regulamentului aprobat prin HCL Slatina nr. 77/2022, 
precum şi scutirile/procedura privind acordarea scutirii. 

Legea 273/2006 art.30 alin.(1) si (6) 

HCL nr. 324/12.12.2017 privind aprobarea 
regulamentului privind circulatia, detinerea, 
captztrarea, cazarea, idengficarea si revendicarea 
ecvideelor, bovinelor, ovinelor si caprinelor pe 
domeniul public si privat al municipiului Slatina 

; 

Taxa capturare ecvidee, bovine, ovine si caprine 113 lei 119 lei 
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Art. 484 

Taxe 

speciale 

„(2) Domeniile in care consilifie locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru 
servicille publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabllesc 1n conformitate cu prevederfie Legii nr. 273/2006 privind fmanţele 

publice locale, cu modificădle şi completările ulterioare." 

NIVELURLLE STABILITE 
DE CONSELRTL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei - 

NIVELURILE 
PROPUSE DE 

CONSILLUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei - 

Temeimile juridice, inclusiv hotărdrile 

ConsiliMui Locat prin care s-au instituit 
aceste taxe speciale 

DENUMIR1LE TAXELOR SPECIALE 51 DOMENIILE DE ACTIVITATE IN 
CARE S-AU INSTITUTT ACESTEA 

, 
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A.rt. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţille de interes public 

Taxe speciale pentru recuperarea coSturilor serviciilor de copiere a documentelor: •

- Taxe speciale pentru eliberare adeverinţă lichidare debit , 

56 59 

-Taxa speciale pentrueliberare adeverinta lichidare debit in regim de urgenta persoane fizice 90 95 

-Taxa speciale pentru eliberare adeverinta Iichidare debit in regim de urgenta persoane 
juridice 

113 119 

-Taxa speciale pentru eliberare copii după documente din dosarele existente in arhiva 2 /pag 2 /pag 

-Taxă eliberare adeverinţe, avize. 27 28 

, 
Art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvemului 
nr. 71/2002 privind organizarea şi 

functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şt privat de 
interes local 

5.1. Regulamentul de Organizare şi 

funcţionare a serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat având ca obiect 
construirea, modemizarea, administrarea şi 

exploatarea pieţelor agroalimentare, a 
bazarelor, ttu-gurHor şi oboarelor din 

municipiul Slatina, aprobat prin HCI nr. 
131/2011 

Taxe speciale pentru functionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat: 

• 

• Taxe speciale perceputeln pieţe, targuri şi bazare 

.., 
nchiriere cântare, inc1usiv greutăţi ..` -I 

.. 

• 
- 3 6/zi 3- 6/zi 

-Tarifconfurnare preţ vân.zare alpieţei 27 28 
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-Tarif rezervare loc desfacere producatori particulari şi comercianţi In piataitar 10-113/ 

loc desfacereduna 

10-119/ 

loc desfacere/luna 

-Tarif acces vehiculele goale In targul de saptămană 

- tracţiune animală 
:s.

- autovehicule sub 5 tone 

- autovehicule peste 5 tone 

5-16 

10-21 

16-27 

5-17 

11- 22 

17-28 

-Tarif acces animale în targul de săptămână M vederea comercializării: 

- cabaline si bovine cu vârsta pesM 6 luni 

- cabaline si bovine cu vârsta sub 6 luni 

- porcine, ovine, caprine cu vârsta peste 6 luni 

- porcine, ovine, caprine cu vârsta Intre 2-6 luni 

- porcine, ovine, caprine cu vârsta sub 2 luni 

2-21/anirnal 

2-21/animal 

2-21/anirnal 

2-21/animal 

2-21/anirnal 

2-22/anima1 

2-22/animal 

2-22/animal 

2-22/anima1 

2-22/anima1 

-Tarif pentru comercializare cereaM în târgul de săptămână 1-2/sac 1-2/sac 

-frichiriem grup sanitar de către agenţă economici situaţi 1n zona adiacentă pieţelor . 54-217/Iuna 57-228/1una 

-Chirie teren (platEnrmă) pentru desfacere produse: 

- Piaţa Zahana 

- Piaţa Fraţii Buzesti :'• 

- Piata Basarabi , 

- Piata Ecaterina Teodoroiu 

- Piata Agro-Gară 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 
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• 

- Bazar Zahana 

- Bazar Fr. Buzesti 

' 2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

2-7 /mp/zi 

-Chirie teren comercializare lapte şi produse lactate 2-7 /mp/zi 2-7 /mp/zi 

-Chirie teren(mese) comercializre produse agro-alimentare în Fiata Zahana 2-10 /mp/zi 2-10 /mp/zi 

-Chirie teren(mese) comercializare produse agro-alimehtare 1n Piata Ec. Teodoroiu 2-8 /mp/zi 2-8 /mp/zi 

-Chirie teren(mese) comercializare produse 1n Bazarul Fratii Buzeşti, conform schitei de 
zonare: 

• zona A 

• zona B 

• zona C 

• zona D 
• zona E 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masăki 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

-Chirie teren spatii comerciale Piata Ecaterina Teodoroiu: 

, 

TEXITLE 
• 

56-338/Iuna 

56-338/1una 

56-338/Iuna 

59-355/1una 

59-355/1una 

59-355/1una Dhrb.RGENTI 
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; 

PREA1VD3ALATE • 

EN-GROSS 

CARNE+LACTATE 

• 56-338/1una 

56-338/1una 

59-355/1una 

59-355/Iuna 

-Chirie teren pentru vânzare flori in piete 2-8 /mp/zi 2-8 /mp/zi 

-Chirie teren rulote/automate alimente si bauturi calde in vederea comercializarii acestOr 
produseln pieţe şi bazare 

2-7 /mp/zi 2-7 /mp/zi 

-Chirie teren /n vederea comercializării animalelor sacrificate in spaţil amenajate 2-9 /mp/zi 2-9 /mp/zi 

-Chirie teren desfacere produse hi regim de alimentaţie publică 'in târgul de săptămână 2-7 /mp/zi 2-7 /mp/zi 

-Chirie teren comercializare casete audio, video, CD fil târgul de săptămankbazar (locatli 
inchise amenajate) 

5-16/mp/zi 5-17/mp/zi 

-Chirie teren comercializare articole uz gospodăresc in târg şi pieţe 5-16/mp/zi 5-17/mp/zi 

-Chirie teren comercializare materiale de construcţii, oblecte din lemn (butoale, mobilier, 
binale, etc) şi alte materiale, din mijloacele auto, în târgul de săptămână 

2-7 /mp/zi 2-7 /mp/zi 

-Chirie teren spaţil „tip boutique" din Piaţa Fraţii Buzeşti 1-4 /mp/zi 1-4 /mp/zi 

' 
, 

-Tarif tranzit 1n parcarea din Piata Zahana 

• pentru agentii economici care de6n boxe de came 

• pentru ceilalti agenti economici 
282/1una 

113/1una 

296/1una 

119/1una 

-Tichet parcare Piata Zahana . 1.5/30 minute 1.5/30 minute 

: -Tichet parcare Piata Ecaterina 1 /30 minute 1 /30 minute 
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- TarifIntretinere cale de acces pt agentiii e'conomici care detin spatii comerciale • 113/1una 119/1unn 

• 

, 

5.2. Regulamentd de organizare şi 

funcţionarea serviciului public de 
administrarea domeniului public şi privat 

avănd ca obiect administrarea şi 

exploatarea cimitirelor umane din 

municipiul Slatina, aprobat prin HCL nr. 

85/2010 

• Taxe speciale percepute fn Cimitirele Strehareţi: 

-Manoperă groapă zidită 

637 669 

i 
-Groapă tumată din beton 563 592 

Anmonnântare 1n criptă 90 95 

-inmorrnăntare 4.1 cavou 113 119 

-Deshurnare 90 95 

-Săpat groapă simplă 
, 123 129 

-Tumat bordură 226 238 

-Executat suport lumănă ri 22 23 

-Montat felinar 16 17 

-inch t car mortuar (local) 123 129 

-Tumat alee IMprejmuitoare criptă 17 /mp 18 /mp 

-Vopsit obloane cavou supraterane 12 /mp 13 /mp 

-Zugrăveli 5/mp 5/mp 
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-Vopsit gard daetalic 4 /mp 4 /mp 

-Curăţat loc de veci 25/3mp 26/3mp 

-Montare cruce 30 32 

-Executat suport cruce 33 35 

-Aviz construcţii funerare 5,00 /mp 5,00 /mp 

-Autorizaţie deshumare 10 11 

-Inchiriat capelă 37/zi 39/zi 

-intreţinere cimitir . 2,82 /mp/an 3 /mp/an 

-Tămaiat mormânt 77 81 

-Concesiune loc de veci - 7 ani 113/3mp 119/3mp 

-Concesiune loc de veci — 15 ani , 180/3mp 189/3mp 

-Concesiune loc de veci - 25 ani 225/3mp 
_ 

236/3mp 

-Concesiune nisă 113 119 
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Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public :. 
. $2,, ,, 

NIVELURIL,E STAI3ILITE 
incepând cu 01.01.2022 

- lei 

NIVELURILE STABILITE 
incepând cu 01.01.2023 

- lei 
I. Hotărârea Consiliului Local Slatina nr. 1/11.01.2022 

referitoare la aprobarea "Regulament privind 
activitatea de ridicare , transport, depozitare şi 
restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
domeniul public/privat al municipiului Slatina" 

Taxă de ridicare, transport, depozitare vehicule, caroseril, tonete, 
rulote, motociclete, ataşe etc. 

200 210 

Taxă de depozitare vehicule, caroserii, tonete, rulote, motociclete, 
ataşe etc. 50 53 

II. Hotărârea Consiliului Local Slatina nr. 2/11.01.2022 
referitoare la modific,area şi completarea HCL Slatina , 
nr. 330/22.12.2017, privind aprobarea "Regulament 
privind activitatea de ridicare , transport, depozitare şi 
restituire a vehiculelor staţionate neregulamentar pe 
partea carosabilă a municipiului Slatina" 

. 

Ridicare, transport şi depozitare vehicul 500 526 
Dacă proprietarul sau depoz:itarul vehiculului ridicat se prezhită la 
locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate 

200 210 

Depozitare 59 lei/zi 53 lei/zi 
111 HCL Slatina nr. 3/11.01.2022 referitoare la aprobarea 

Regulamentului privind execuţia lucrărilor tehnico-
edilitare din municipiul Slatina pe domeniul_public 

Taxa analiză dosar 50 53 
IV. HCL nr. 18/31.01.2022 referitoare la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
pareăr' ilor subterane, supraterane, modulare din 
municipiul Slatina 

Abonament parcări subterane, supraterane 1.080 lei/an bugetar (90 lei/lună) 1.135 lei/an (95 lel/lună) 
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Abonament parcări modulare •600 lei/an bugetar (50 lei/lună) ' 631 1ei/an (53 leiAună) 

V. HCL Slatina nr. 208/27.09.2007 referitoare la 
aprobarea tarifelor de Inchiriere ,pentru structura cu 
nacela aeriană pentru lucrul la Inăltime 

Tarif de Inchiriere 155 lei/oră 163 lei/oră 

Taxa acces teatru: 

Art. 484 NIVELITRILE STABILITE 

ÎN ANUL FISCAL 2023 
Taxa acces teatru pentru reprezentatii cu productii proprii 

15 lei/ tichet 
Taxa acces teatru pentru reprezentatii cu spectacole invitate( productii realizate de teatre din Bucuresti, 
Craiova,13rasov, Pitesti„ Ramnicu-Valcea, etc.) 15 lei/ tichet 

Taxa acces teatu pentru alte auditii(balet,opera,opereta,etc.) 18 lei/ tichet 

REGULAMENT 

privind instituirea taxei acces teatru 

I. Prezentul Regulament este instituit 1n baza: 

art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 
- art. 484 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal; 
- H.C.L. Slatina nr. 88/20.04.2011 referitor la acordarea de facilitati la plata taxei acces teatru pentru unele categoril de persoane cu domiciliul in Slatina. 

Scopul adoptăril prezentului regulament 
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Satisfacerea unor c,erinţe şi nevoi de utiIitate publică a cobaunităţilor loca1e în municipiul Slatina, constăt' id 1n creşterea gradului de ambient 1n scoptil 
sprijinirii actului eclucaţional prin promovarea de activităţi culturale, care pot aduce beneficii socio-culturale locuitorilor municipiului Slatina, este asigurată. 

Centru1 Cultural „Eugen Ionescu" este una dintre structurile care contribuie la Indeplinirea acestor cerinţe. 

in ultima perioada se constată creşterea fluxului de solicitări formulate de 1ocuitorii municipiului Slatina, privincl obţinerea tichetelor de intrare la 
reprezentaţiile teatra1e organizste 1n cadrul Centrului Cultural „Eugen Ionescu". 

Cum activitatea specifică administratiei publice trebuie să aibă 1n vedere principiul orienfăril către cetăteni şi conştientizând nevoile acestora, se 
impune adoptarea unor măsuri care să asigure operativitatea în rezolvarea solicitărilor acestora, prin asigurarea accesului cetăţenilor la reprezentaţiile teatrale. 

Prin adoptarea acestor solutii se urmăreşte 1n acelaşi timp şi Imbunătăţ4-ea funcţionării Centrului Cultural „Eugen Ionescu", care garantează 

comunitătii locale aducerea la Indeplinire cu operativitate a solicitărilor, prin instituirea unor taxe specia1e. 

111. Mecanismul de instituire a taxei acces teatru 

Art. 1. Pentru punerea 1n aplicare a prevederilor prezentului Regulament privind accesu1 cetăţenilor municipiului Slatina 1n sa1a de teatru a Centrului Cultural 
„Eugen Ionescu", se instituie următoarele taxe speciale: 

1.1. 15 lei - Taxa acces teatru pentru reprezentalli cu productii proprii; 
1.2. 15 lei — Taxa acces teatru pentru reprezentaţii cu spectacole invitate (productii 

reafizate de teatre din Bucureşti, Craiova, Caracal, Braşov, Piteşti, 

Râmnicu-VăIcea, etc.); 

1.3. ' 18 lei — Taxa acces teatru pentru alte audiţii (balet, operă, operetă, etc.). 

Art: 2. Pentru accesul in sa1a de teatru se anexează taxei eliberate, tichetu1 de intrare. 

Art. 3. Taxa acces teatru se achită la casierille din cadrul Centrului Cultura1 „Eugen Ionescu", 1n fiecare zi de luni pănă miercuri, inclusiv, Intre orele 08:00 — 
16:00. 

Art. 4. Tichetele de intrare rknase neutilizate, se efiberează gratuit cetăţenilor cu domiciliul pe raza municipiului Slatina, pe bază de act de identitate, doar în 
ziva reprezentaţiei, Intre orele 08:00 - 16:00. 

Art. 5. Facilitali: 
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1.1. Beneficiaza de scutire la plata taxei de acces teatru urmatoarele categorii de persoane: 

- Posesorii legitimatiilor eliberate de Guvernul Roananiel lJl baza H.G. nr.385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultura, la nivel national, al 
pensionarilor care au activat minimum 10 ani in domeniul cultural-artistic; 

- Persoanele fizice prevazute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutata din motive politice de 
dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precurn si celor deportate in strainatate ori constituite in prizoniei, republicat , cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
Persoanele care beneficiaza de prevederile Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care'au contribuit la victoria Revoludei romane dn 
decembrie 1989 nr. 341/2004; 

- Veteranii de razboi si vaduvele veteranilor de razboi; 
- Adultii cu handicap grav sau accentuat, precum si persoanele care ii insotesc. 

1.2. Elevii, studentii, pensionarii si adultii cu handicap mediu si usor beneficiaza dereducerea cu 50% a taxei de acces teatru . 

1.3. Facilitatile prevazute 1 pct. 1.1. si 1.2. se acorda numai solicitantilor care se prezinta personal la casieria Centrului Cu1tura1 Eugen Ionescu cu actul de 
identitate si cu documentele legal valabile, in copie si original, care sa ateste incadrarea intr-nna dintre categoriile enuntate, accesul gratuit putand fi solicitat 

de persoanele indreptatite, pentru fiecare spectacol in parte, cel tarziu in preziva sustinerfi acestuia. 

Art. 486 NIVELURILE STABILITE 
IN ANUL FISCAL 2023 

Taxa certificat inregistrare 43 lei 

Taxa eliberare placute de inregistrare 

Pentru mopede, cvadriciluri 57 lei 

Pentru tractoare agricole sau forestiere si altele — 152 lei (2x76) 

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 593 ki 
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Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri 

• 3716 

in conformitate cu art.486 alin. (1) din Codul Fiscal aprobat prin 
Legea nr. 227/2015, modificat şi completat, potrivit căruia: 

"Consilifie locale, Consillul General al Municipiului Bucuresti sau 
consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice ...
Potrivit Art. IV. din Hotărăr' ea Consiliului Local nr. 217/29.08.2017 

referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
202/09.06.2015 privind aprobare proceduri de calcul şi de plată pentru 
taxele de utilizare temporară a locurilor publice 

NIVELURILE STABILITE 
incepănd cu 01.01.2022 

- lei /mp/zi- 

. 

NIVELURILE STABILITE 
incepănd cu 01.01.2023 

- lei /mp/zi-

D. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice stabilite 
astfel: , 

A. Activitate ocazională 
Al - taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice — pentru 
desfăşurarea activităţilor de comerţ (vânzări promoţionale — Avon, 
Oriflame,etc; maşini pentru vânzare; comerţ cu produse alimentare 
ambalate şi neambalate-lă'zi frigorifice de higheţată,' răcoritoare, 

automate-cafea şi Ingheţată) 

5,07 

;s. 

5,33 

A2 - taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice — platforme 
(spaţii de expunere, corturi cu ocazia diverselor expoziţii de produse- 

cărţi, flori,etc; expunere masini pentru promovare-publicitate; diverse 
campanii, evenimete, jocuri distractive) 

2 25 , 2,37 

B. Activitate permanentă 
B1 - taxa pentru utilizare temporară a locurilor publice - construcţii 

provizorii (chioşcuri, tonete, rulote) 
1n funcţie de zone: 

- Zona A 
- Zona B 
- Zona C 
- Zona D 

2,25 
1,94 
1,11 
0,81 

2,37 
2,04 
1,17 
0,86 

B2 - taxa pentru utilizarea locurilor publice - panouri publicitare, 8,87 9,33 
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mijloace publicitare de afişaj, altele asemenea mijloace publicitare 

B3 - taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice — extinderi la 

spaţii comerciale in fimeţie de zone: 

- Zona A 
- Zona B 
- Zona C 
- Zona D 

2,57 
2,44 
2,30 
2,16 

2,71 
2,57 
2,42 
2,27 

B4 - taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice — aleu şi scări 

de acces la spaţii comerciale 1n funcţie de zone: 

- Zona A 
' - Zona B 

- Zona C 
- Zona D 

0,67 
0,54 
0,41 
0,32 

0,71 
0,57 
0,43 
0,34 

B5 - taxa pentru utilizarea temporară, a locurilor publice - terase de 

alimentaţie publică, diferenţiată astfel; 
1> pentru utilizarea temporară a locurilor publice 1n 

perioada In care terasa desfăşoară activitatea 1n ba72 acordului 

de funcţionare pe zona publică stabilit prin Regulamentul 

privind organi7area, des&şurarea şi autorizarea activităţilor de 

comerţ şi a serviciilor de piaţă 1n unele zone publice ale 
municipiului Slatina; 

. 

2,25 2,37 

> pentru utilizarea temporară a locurilor publice 1n 

perioada In care terasa nu Işi desfăşoarra activitatea (nu wdstă 

amenajată terasa cu mobilier urban) 

0,67 0,71 

DIRECTIA ADMINISTRARE PATRINIONIU NIVELURILE STABLL1TE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 

- lei - 

NIVELLTRELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 

- lei - 

Taxă ocupare locuri publice cu materiale de construcţii pentru 

executarea de lucrări 
/i 23/mp z 24/mp/z1 
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INREGISTRAREA , EVIDENTA sI RADTEREA VEHICULELOR supusE INREGIsTRĂRD SE EFECTUEAZA IN CONFORMITATE CU PROCEDURA 
STABILTĂ PR1N PREZENTA HOTĂRÂRE 

PROCEDURA PJRIVIND INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VERICULELOR CARE SUNT SUPUSE INREGISTRĂRII 

Art 1. Prevederile prezentei proceduri stabilesc modalitatea de Inregistrare a vehiculelor care nu se supun. Inmatricurării, conform prevederilor legale 1n 
vigoare, precum şi evidenta şi radierea acestora. 

Art. 2. Pentru a circula pre drumurile publice din municipiul Slatina, vehiculele pentru care nu există obligaţia Inmatriculării, trebuie să fie în bună stare de 
funcţionare şi să Indeplinească condiţifie tehnice minime stabilite in cartea tehnică de exploatare sau In fişa tebnică a vehiculului completată de solicitant pe 
propria răspundere. 

Art. 3. Deţinătorii vehicule1or menţionate la art 1, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau sediul în municipiul Slatina, sunt obligaţi să. le Inregistreze In 
termen de 30 de ide de la dobăndire, Irtainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă, potrivit prezentei Proceduri. 

Art. 4. Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule supuse Inregistrărli şi care Işi stabileşte domicillul, sedIul/punctul de lucru 1n municipitd Slatina este 
obligată. să le Imegistreze 1n termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului/sediului in municipiul Sktina si datoreaza taxa incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urrnator. 

Art. 5. Deţinătorii de vehicule Inregistrate anobligaţia să monteze pe acestea, după caz, una sau două plăcuţe cu numnăru1 de Inregistrare. 

Art. 6. Autoritatea competentă pentru Inregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Slatina, care nu se supun inmatrieulării este 
Primăria municipiului Slatina, prin Direcţia Generală Economică. 

• 
Art. 7. inregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente: 

- cererea solicitantului; 

- act de proprietate a1 vehiculului, sau după caz documentul care atestă folosinţa acestuia, 

- dovada omologării (carte de identitate sau atestat tehnic a1 vehiculului eliberat de R.A.R.) 
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- dovrin efecruării inspectiei tehnice periodice, cu exceptia maşindor autopropulsate cu viteză niăximă constnictivă care nu depă.'şeste 25km/h, 
tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală, 

- dovada asigurării obligatorie RCA, cu exceptia vehiculelor cu tractiune animală, 

- dovada achitării contravalorii certificatalui de Inregistrare, 

- dovada achifarii contravalorii plăcutei/plăcutelor cu numărul de Inregistrae, 

- dovada radierii din circulatie 1n cazul unei Inmatriculăritbregistrări anteriOare, 

- act de identitate al solicitantului sau documentul ce atestă dobăndirea personalitătii juridice. 

- 1n cazul vehiculelor cu tractiune anima1ă: declaratie pe propria răspundere din care reiese faptul că solicitantul este proprietatul vehiculului pentru 
care se solicită Inregistrarea, atanci cănd nu deţine act de dobăndire al acestuia. 

Art. 8. Pentru fiecare vehicul 1nregistrat se eliberează un certificat de Inregistrare, a cănd contravaloare se achită la odată cu efectuarea Inregistrăr 

Art. 9. La Inregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de Inregistrare şi, după caz, una sau do,uă plăcuţe cu numărul de Inregistrare, a căror contravaloare se 
achită odată cu efectuarealnregistrării. 

Art. 10. Plăcuţele cu numărul de Inregistrare trebuie să aibă fondul refiectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele In relief, de culoare neagră. Numărul 

de inregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviată a judetului, scrise cu litere cu caractere latine, majuscu1e, precum şi 

dintr2un număr de ordine format din cifre arabe. 

Art. 11. in cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise în certificatul de Inregistrare, titu1arat acestuia este obligat să solicite 
autorităţfi emitente eliberarea unui nou certificat de Inregistrare, 1n termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare. 

Art. 12. Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1, se face de către Primăria municipiului Slatina, prin Direcţia Generala Economică, la cererea proprietarului 
sau mandatarutui acestuia, 1n următoarele cazuri: 

a). Proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrărd vehiculului; 

b). La trecerea vehiculului 1n proprietatea altei persoane, 1n condiţifie legii; 

c). La schimbarea domiciliului/sediului proprietarului; 
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d). La scoaterea defmitivă din Romănia a vehiculului respectiv; 

e). Vehiculul indisponibifizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radia7  în bazn hotărării instantei de judecată, conform legii. 

Art. 13. Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe ban următoarelor documente: 

- cererea solicitantului; 

- actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de luregistrare, în cazul persoanelor juridice, 1n original şi copie; 

- act de Instrăinare/distrugere/pierdere drept de folosintă al vehiculului, • 

- plăcuta/plăcutele de Inregistrare 

Art. 14. Radierea se face prin retragerea certificatului de Inregistrare şi a plăculei/plăcutelor cu numă.rul de Inregistrare. 

Art. 15. Proprietarul de vehicul, persoană fizică şi juridică, cu 1n mimicipiul Slatina, este obligat: 

a). să declare autoritătii emitente pierderea, furtul sau disttugerea certificatului de inregistrare, 'in cel mult 48 ore de la constatare; 

b). să solicite eliberarea unui nou document îa locul celui furat/pierdut/distrus; 

c). să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de Inregistrare, dacă după oblinerea duplicatului, a reintrat 1n posesia acestuia; 

Art. 16. inregistrarea unui vehicul se anulează 1n cazul 1n care această operaţiune s-a făcut cu Incălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. 

ROMÂNIA 
Judetul Olt 

CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR 
PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA INREGISTRĂRII 

Subsemnatul/Subscrisa   cu domiciliul/ reşedinta/ sediul 1n municiplul Slatina, str. , 
  nr. bl.   ap. , posesor al , C.I/B.I. seria   nr.   eliberat de către 
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la data de 

identificare: 

CNP/CUI  solicit înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de 

1. Numărul de identificare al vehiculului (serie şasiu) 

2. Categoria 

3. Marca 

4. Tipul/Varianta 

5. Cilindreea motorului (cmc) 

6. N umărul de locuri 

7. Culoarea 

8.Seria cărlii de identitate/atestatului tehnic 

9.Anul fabricatiei 

Anexez prezentei, 1n copie, următoarele documente: 
• actul de identitate al solicitantului, 1n cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalitătii juridice, (copie); 
• documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drepit de folosintă asupra acestuia, 1n limba română (factură, contract 
de vânzare, contract de leasing sau inchiriere etc. copie); 
• cartea de identitate a vehiculului - la Tnregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere (copie şi 

original; 
• atestatul tehnic - la Inregistrarea maşinilor autopropulsate, eliberate de Regia Autonomă "Registrul Auto Romăn" (copie şi original); 
• dovada efectuării inspectiei tehnice periodice 1n termenul de valabilitate al acesteia- exceptie 7n cazul maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă 

constructivă care un depăşeşte 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tractiune animală; (copie i original) 
• dovada asigurării obligatorie RCA-exceptie vehiculele cu tractiune animală;(copie) 

• dovada asigurării parcării vehiculului Tntr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii/ declaratie pe proprie răspundere; 

• dovada faptului că vehiculul este radiat din circulatie,In cazul uneilnregistrări anterioare. 
• dovada plătii taxei, CV talon şi plăcute. 

Data: Sernnătura, 
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ROMÂNIA 
Judetul Olt 

CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR 
PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEAINREGISTRĂRII 

• Subsemnatul/Subscrisa  cu domiciliul/reşedinta/sediul l'n 

str.  nr.  posesor al C.I/B.I. seria nr.  eliberat de 

către la data de   CNP/CUI solicit radierea vehiculului 

serie şasiu  cu numărul de Inregistrare 

din următorul motiv: 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

a) actul de identitate al solicitantului,In cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalitătii juridice, Tri copie; 

b) certificatul de kiregistrare al vehiculului,In original; 

c) plăcutele cu numărul de Tnregistrare; 

d) certificat de atestare fiscală; 

e) copia cărtii de identitate a vehiculului sau a atestatului tehnic (după caz); 

f) copia documentului care atestă dezmembrarea / declaratie pe proprie răspundere; 

g) copia documentului care atestă scoaterea din România a vehiculului (după caz); 

h) documentul care atestă furtul vehiculului (după caz); 

copia documentului care atestă transferul dreptului de proprietate (după caz); 
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j) dispozitia de radiere din oficiu (după caz). 

Data: Semnătura, 

Complexul Sportiv "lMai" 

1. Tarife utilizare teren de sport cu gazon artificial 
AN 2022 AN 2023 

EchiPe de fotbal (seniori) : Echipe de fotbal (seniori) : 

* 700 lei /ora —ZIUA * 700 lei /ora — ZIUA 

*800 lei/ora- NOCTURNA *800 lei/ora- NOCTURNA 

*900 lei/ 90 min —ZIUA *900 lei/ 90 min —ZIUA 

*1000 lei/ 90 min — NOCTURNA *1000 lei/ 90 min NOCTURNA • 

2. Tarife utilizare teren de sport cu gazon natural 
AN 2022 AN 2023 

* 900 lei /ora —ZIUA *900 lei /ora —ZIUA 

*1.000 lei/ 90 min — ZIUA *1000 lei/ 90 min — ZIUA 

3. Tarife utilizare teren I gazon natural Stadionul 1 Mai - (teren, vestiare si instalatii anexe) 
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AN 2022 

* 1.500 lei/ora 

*2.000 lei /90 min 

AN 2023 

* 1.500 lei/ora 

*2.000Iei /90 min 

-pentru echipele de Liga I , II, III si ocazional pentru restul echipelor, , in functie de programari . 

-echipele de juniori inscrise in campionat din cadrul unitatilor de invatamant , precum si echipele de juniori-seniori ale CSM Slatina, beneficiaza de gratuitate 
conform programarii, pana la data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare. 

Clubul Sportiv Municipal Slatina, poate organiza actiuni caritabile de interes local sau activitati si competitii sub egida Consiliului Local Slatina, Primaria 
municipiului Slatina si Olimpiada Liceelor, cat si pentru activitati in interesul comunitatii. 

4.Tarife utilizare terenuri tenis camp 2022 

-teren tenis camp descoperit -suprafata rapida 

* 35 lei\ora ziva 

*18 lei \30 min ziva 

*40 lei \ora nocturna 

* 20 lei\30 min nocturna 

-teren tenis camp descoperit -zgura 

* 45 lei\ora ziva 

4.Tarife utilizare terenuri tenis camp 2023 -teren 
tenis camp descoperit -suprafata rapida 

* 40 lei\ora ziva 

*20 lei \30 min ziva 

*50 lei \ora nocturna 

* 25 lei\30 min nocturna 

-teren tenis camp descoperit -zgura 

* 55 lei\ora ziva 
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*23 lei \30 min ziva 

*50 lei \ora nocturna 

*25 lei\30 min nocturna 

-teren tenis camp acoperit 

*45 lei \ora ziva 

*23 lei \30 min ziva 

*50 lei \ora nocturna (sezon vara) 

*25 lei\30 min nocturna (sezon vara) 

in perioada rece 

*60 lei ora 

• *35 lei \ 30 min 

*30 lei \30 min ziva 

*60 lei \ora nocturna 

*30 lei\30 min nocturna 

-teren tenis camp acoperit 

*65 lei \ora ziva' 

*35 lei \30 min ziva 

*70 lei \ora nocturna (sezon vara) 

*35 lei\30 min nocturna (sezon vara) 

in perioada rece 

*90 lei \ ora 

*45 lei \ 30 min 

5.Tarif utilizare locuri cu platformă 1n incinta Complexului Sportiv l Mai"In vederea desfăsurării activităţilor de circ, parc 
distracţii, jocuri distractive, expoziţii şi altele asemenea : 

AN 2022 

- 3 /eiimpizi 

AN 2023 

-3 lei /mp/zi 

* La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 
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Tarife utilizate la Clubul Nautic şi de Agrement — Plaja 0It 

Nr. 
crt. 

Categorie Tarife an 2022 aprobate prin 
HCL 404/20.12.2021 

-lei- 

Tarife propuse pt anul 
2023 

-lei-

1. Acces Piscine adulţi 20 lei/zi 20 lei/zi 

2. Acces Piscine copii 10 lei/zi 

(copii<14 ani, cu insoţitor) 

Insoţitor) 

10 lei/zi 

(copii<14 ani, cu Insoţitor) 

3. 'Inchiriere Umbrele + şezIonguri (in 
limita stocului disponibil) 

10 lei 10 lei 

4. inchiriere Hidrobiciclete (2 persoane) 20 lei/oră 

10 lei/30 min. 

20 lei/oră 

10 lei/30 min. 

5. Tir cu arcul • 13 1ei/30 min./persoană 13 lei/30 min./persoană 

6. 

' 

Teren minigolf 11 lei/oră/crosă 

7 lei/30 min./crosă 

11 lei/oră/crosă 

7 lei/30 min./crosă 
. " 

7. Teren tenis de câmp- suprafata rapida 35 lei\ora ziva 

18 lei \30 min ziva 

40 lei \ora nocturna 

20 lei130 min nocturna 

35 lei\ora ziva 

18 lei \30 min ziva 

40 lei \ora nocturna 

20 lei\30 min nocturna • 
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8 

, 

Teren volei 25 tei/oră ziva 

13 lei/30 min. ziva 

37 lei/oră nocturnă 

19 lei/30 min. nocturna 

25 lei/oră ziva 

13 lei/30 min. ziva 

37 lei/oră nocturnă 

19 lei/30 min. nocturna ' 

9. Teren fotbal 110 lei/oră ziva 

130 lei/oră nocturnă 

110 lei/oră ziva 

130 lei/oră nocturnă 

10. Biciclete 10 lei/30 min. 10 lei/30 min. 

11. Role 10 lei/30 min.. 10 lei/30 min. 

12. Bărci, vele pentru copii 25 lei/oră (copii >14 ani) 

13 lei/30min.(copii>14ani) 

25 lei/oră 

(copii <14 ani insoţiţi) 

13 lei/30 min. 

(copii <14 ani Insoţiţi) 

25 lei/oră (copii >14 ani) 

13 lei/30min.(copil>14ani) 

25 lei/oră 

(copii <14 ani insaţiţi) 

13 lei/30 min. 

(copii <14 ani insoţIţi) 

13 Bărci, vele pentru adulţi 19 lei/30 min. 19 lei/30 min. 

14 Miniscutere apă intreţinere, intervenţie intreţinere, intervenţie 

15 'Abonamente centru fitness 100 lei/12 sedinţe/luna 100 lei/12 sedinţe/luna , • 

16 Şedinţă ocazională fitness 20 leihedinţa 20 lei/sedinţa 
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17 Abonament saună • 70 lei/5 sedinte/luna . 70 lei/5 sedinte/luna 
. 

18 Şedinţă ocazională saună 20 lei/sedinţă (max. 15 min.) 20 lei/sedinţă (max. 15 min.) 

19 Şedinţă electrostimulare 45 lei/45 min 45 lei/45 min. 

20 Electrostimulare — 10 sedinţe 350 lei/10 sedinţe 350 lei/10 sedinţe 

21 Masaj Centru SPA 40 lei/30 min. 40 lei/30 min. 

22 Masaj cu roci vulcanice 60 lei/oră 60 lei/oră 

23 , Impachetare in termocuverta/tunel 50 lei /sedinta 50 lei /sedinta 

24 Sedinta aparat presoterapie 40 lei/30 min. 40 lei/30 min. ' 

25 Pachet slabire intensiva 
(electrostimulare +presoterapie) 

70 lei/sedinta 

(45 min electrostimulare +20 
min presoterapie) 

70 lei/sedinta 

(45 min electrostimulare +20 
min presoterapie) 

26 Tratament cadă 20 lei/30 min. 20 lei/30 min. 

27 Tuns simplu (copii, bărbaţi) 20 lei 20 lei 

28 Tuns modern bărbaţi 25 lei 25 lei 

29 Tunsoare intreţinere 

(barbă/mustaţ.ă/contur/perciuni) 

10 lei 10 lei 

30 Spălat păr bărbati/uscat/aplicat produse 
styling) 

10Iei 10 lei 

32. Tuns copii+femei 20 lei 20 lei 

32 • Spălat păr scurt 10 lei 10 lei 

33 Spălat păr lung 15 lei 15 lei 
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34 Coafat + spălat părul 40 lei 40 lei 

35 Manichiura clasica 30 lei 30 lei 

36 Pedichiura 35 lei 35 lei 

37 Tarif utilizare locuri parcare (150 locuri) Gratuit pentru beneficiarii 
serviciilor oferite de club 

12 lei/zi/loc 

pentru evenimente ocazionale 
(târguri, expozitii etc.) 

Gratuit pentru beneficiarii 
serviciilor oferite de club 

12 lei/zifioc 

pentru evenimente 
ocazionale (târguri, expoziţii 

etc.) 

La tarifele sus mentionate s-a aplica cota TVA 

Tarife utilizate la Patinoarul artificial descoperit 

Nr. 
crt. 

Categorie Tarife an 2022 aprobate prin 
HCL 404/2021 

-lei-

Tarife propuse pt anul 2023 

-lei-

1. inchiriere patine • 15 lei/pereche patine 15 lei/pereche patine 

2. Acces patinoar copii, elevi, studenţi 5 lei/persoană 5 lei/persoană 

3. Acces patinoar adulti 10 lei/persoană 10 lei/persoană 

* La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 
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Tarife utilizate la Bazinul Didactic de Inot 

Nr. 
crt. 

Categorie Tarife an 2022 • 
aprobate prin HCL 

404/20.12.2021 

-lei-

Tarife propuse pt 
anul 2023 

-lei-

1. Bilet intrare adulţi — şedinţă 2 ore 35 lei/şedinţa 35 lei/şedinţa 

2. Bilet intrare adulţi — şedinţă 1 oră 20 lei/şedinţă 20 lei/şedinţă 

3. Abonament lunar (maxim 15 şedinţe/lună; durată 

şedinţă 2 ore) 
300 lei/persoană 300 lei/persoană 

4. Abonament lunar (maxim 15 şedinţe/lună; durată 

şedinţă 1 oră) 

170 lei/persoană 170 lei/persoană 

5. Abonament anual (maxim 180 şedinţe/an; durată 

şedinţă 2 ore) 
2.500 lei/persoană 2.500 lei/persoană • 

6. Abonament anual (maxim 180 şedinţe/an; durată 

şedinţă 1 oră) 

1.500 lei/persoană 1.500 lei/persoană 

7. Abonament familial lunar 

(Doi adulţi — părinţi) 

- Pentru fiecare copil se suplimentează 
cu 50 lei-

- Maxim 15 şedinţenună — 
(durata unei şedinte — 2 ore) 

400 lei/ familie 400 lei/ familie 

8. Abonament familial lunar 200 lei/familie 200 lei/familie 
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(Doi adulţi — Părinţi) 

- Pentru fiecare copil se suplimentează 

cu 25 lei-
- Maxim 15 şedinţeilună — 

(durata unei sedinte — 1 oră) 

. 

9. Abonament familial lunar părinte + Icopil 

- Pentru fiecare copil se suplimentează 

cu 50 lei-
- Maxim 15 şedinţeilună — 
(durata unei sedinte — 2 ore) 

300 lei/familie s 300 lei/familie 

10. Abonament familial lunar părinte + 1 copil 

(Doi adulţi — părinti) 

- Pentru fiecare copil se suplimentează 
cu 30 lei-

- Maxim 15 şedinţeilună — 

, (durata unei sedinţe — 1 oră) 

170 lei/familie 170 lei/familie 

ii. Abonament cu 8 sedinte/lună 

(durata unei sedinţe — 2 ore) 

170 lei/persoană 170 lei/persoană 

. 

12. Abonament cu 8 sedinţe/lună 

(durata unei sedinţe — 1 oră) 

90 lei/persoană 90 lei/persoană 

13. Taxă inchiriere culoar bazin 130 lei/oră 130 lei/oră 

14. Taxă inchiriere bazin competiţie 800 lei/oră 800 lei/oră 

15. Curs iniţiere 

-adulţi 350 lei/oră 350 lei/oră 
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- copii 

-:grup organizat — copii (max. 15 copii) 

+ pentru ceilalti copii apartinând aceleiasi familii se va 
aplica o reducere de 50% 

- 12 sedinte — 90 min./sedintă 

250 lei/oră • 

190 lei/persoană 

250 leiforă 

190 lei/persoană 

. 

16. Curs performantă copii 

(copii de la vărsta de 6 ani) 

200 lei/20 sedinte 200 lei/20 sedinte 

La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 

- inaintea intrării in apă, utilizatorul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel Incăt ultima etapă 
să fie spălarea la duş. in bazin se va folosi numai echipament adecvat. 

- Orice depăşire a duratei unei şedinţe se taxează suplimentar 
- Se pot Inchiria maxim 3 culoare (2 pentru avansaţi şi 1 de incepători) 
NOTĂ: 

1. Beneficiază de reducere cu 50% a tarifelor: 
• Elevii (1n cazul depăşirii celor 20 de ore de gratuitate) pe baza carnetului de elev avizat pentru anul şcolar in curs, 

certificatului de naştere/cărţii de identitate şi a avizelor medicale obligatorii (pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12); 
• Studenţii — pe baza cametului de student vizat pentru anul universitar 1n curs, a cărţii de identitate si a avizelor 

medicale obligatorii (pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12); 
• Pensionarii i persoanele cu dizabilităţi cu domiciliul 1n Slatina pe baza unui document corespunzător (pentru 

poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12); 

2.Beneficiază de reducere cu pănă la 40% a tarifelor 
• Personalul Insărcinat cu inenţinerea ordinii şi liniştii publice, situaţii de urgenţă, altele asemenea, cu ocazia 

efectuăril stagiilor de pregătire fizică, la solicitarea instituţiilor din care fac parte (pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 5 6, 11, 
12) 

3.Celelalte prevederi ale regulamentului se menţin. 
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CAPITOLUL XI — SANCŢIUNI 

Temei legal Limite minime si maxime amenda 
Art. 493, alin. 2, lit. a, alin. 3, alin. 5 şi alin. 7 din 
Codul fiscal 

Intre 83 lei — 331 lei pentru persoane fizice, majorate cu 300% in cazul persoanelor 
juridice. 

Art. 493, alin. 2, lit. b alin. 3, alin. 5 şi alin. 7 din 
Codul fiscal 

Intre 331 lei — 825 lei pentru persoane fizice, majorate cu 300% in cazul persoanelor 
juridice. . 

Art. 493, alin. 4, alin. 5 şi alin. 7 din Codul fiscal 
, 

Intre 385 lei — 1.872 lei pentru persoane fizice, majorate cu 300% in cazul persoanelor 
juridice. 

Art. 493, alin. 41 din Codul fiscal Intre 593 lei - 2.965 lei 

Conform art.456 alin(2) din Codul Fiscal se aplică scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru: 
- lit. a - cladirile rezidentiale care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice; 
- lit. c) - cladirile utilizate pentru finni7Area de servicii sociale de catre organizatiile negumamentale si intreprinderi sociale ca furnizori 
de servicii sociale; 
- lit. j) - cladirile folosite ca domiciliu aflate in proprietatea/coproprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin. (1) lit. b si art.4 alin.(1) din 
Legea nr.341/2004 republicata „Legea recunostintei fata de eroii - martirii si luptatoril care au contribuit la victoria Revolutiei romane 
din decembrie 1989 ", in cazul cladirilor aflate in coproprietate scutirea se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate 
asupra cladirii. 

Procedura privind acordarea scutiril de la plata impozitului pe clădirile rezidenţiale care, potriv' it legii, sunt clasate ca 
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. 1 lit. x 

din Codul fiscal 

Art. 1. Nu se datorează impozit pe clădirile rezidenţiale care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, 
muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. 1 lit. x din Codul fiscal (clădirile clasate ca monumente istorice, de 
arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată 
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sau reabilitată conform prevederfior Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor iStorice, republicată, cu modificările şi compIetăr' ile 
ulterioare, cu excepţia incăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice). 
Art. 2. Scutirea se acordă la cererea persoanelor care auln proprietate bunurile menţionate la art. 1, care deţin documente justificative la data de 
31 decembrie a anului anterior i care sunt depuse la organul fiscal pană la primul termen de plată, precum şi a contribuabililor care au beneficiat 
de această facilitate 1n anul anterior, pe baza documentelor aflate la dispoziţia organului fiscal. 

Art. 3. Dacă ulterior acordării facilităţii intervine un eveniment care determină modificarea condiţiilor acordării, contribuabilul are obligaţia 

aducerii acestuia la cunoştinţa organului fiscal. 
Art. 4. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde datele de identificare ale solicitantului, elementele de identificare a clădirii pentru care se 
solicită scutirea, precum i temeiul de drept şi va fi Insoţită de actul de identitate al proprietarului, actul de proprietate i documentul justificativ 
aI Incadră'rii imobilului în categoria menţionatkIn copii conforme cu 
Art. 5. Documentaţia va fi verificată de către compartimentul de specialitate care va Intocmi referatul cu propunere de soluţionare, în sensul 
acordării sau respingerii scutirii, pentru aprobare, conduceril organului fiscal, măsura fiind conumicată solicitantului 'in termen de 15 zile de la 
data soluţionării. 

Art. 6. in cazul 1n care se constată că facilitatea a fost acordată prin declararea de date nereale/inexacte, aceasta Incetează cu efect retroactiv, 
urmănd ca obligaţia fiscală să fie recalculată, 1n condiţiile legii. 

Procedura privind acordarea scutiril de la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către 

organizaţii neguvernamentale şi bitreprinderi sociale 
ca furnizori de servicii sociale 

Art. 1. Nu se datorează impozit pe clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi intreprinderi sociale ca 

fumizori de servicii sociale. 

Art. 2. Scutirea se acordă la cererea persoanelor care au 1n proprietate bunurile menţionate la art. 1, care deţin documente justificative la data de 
31 decernbrie a anului anterior şi care sunt depuse la organul fiscal pănă la primul termen de plată, precum şi a contribuabililor care au beneficiat 
de această facilitate 'in anuI anterior, pe baza documentelor afiate la dispoziţia organului fiscal. 

Art. 3. Dacă ulterior acordării facilităţii intervine un eveniment care determină modificarea condiţiilor acordării, contribuabilul are obligaţia 

aducerii acestuia la cunoştinţa organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărli. 
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Art. 4. Cererea de acordare a scutirii va• cuprinde datele .de identificare ale solicitantului; elementele de identificare a clădirii pentru care se 

solicită scutirea, precum şi temeiul de drept i va fi insoţită de actul de identitate al proprietarului, actul de proprietate şi documentul justificativ 

al Incadrării imobilului 'in categoria menţionatk 1n copii conforme cu originalul. 

Art. 5. Documentaţia va fi verificată de către compartimentul de specialitate care va Intocm1 referatul cu propunere de soluţionare, în sensul 

acordării sau respingerii scutirii, pentru aprobare, conducerii organului fiscal, măsura fiind comunicată solicitantului In termen de 15 zile de la 

data soluţionării. 

Art. 6. in cazul In care se constată că facilitatea a fost acordată prin declararea de date nereale/inexacte, aceasta Incetează cu efect retroactiv, 

urmând ca obligaţia fiscală să fie recalculată, In condiţiile legii. 

Procedura privind acordarea scutirli de la plata impozitului pe cladirile folosite ca domiciliu de persoanele prevazute la art. 3 

alin. (1) lit. b si art.4 alin.(1) din Legea nr. 341/2004, republicata „Legea recunostintel fata de eroii - martirii si luptatorii care 

au contribuit la victoria Revolutlei romane din decembrie 1989, corespunzător cotel-părţi din dreptal de proprietate asupra 
clădirii 

Art. 1. Nu se datorează impozit pe cladirile folosite ca domiciliu de persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b si art.4 afin.(1) din Legea nr. 

341/2004, republicata „Legea recunostintei fata de eroii - martirii si luptatolli care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 

1989, corespunzător cotei-p'ărţi din dreptul de proprietate asupra clădirii. 

Art. 2. Scutirea se acordă la cererea persoanelor care au In proprietate bunurile menţionate la art. 1, care deţin documente justificative la data de 

31 decembrie a anului anterior şi care sunt depuse la organul fiscal până la primul termen de plată, precum i a contribuabililor care au beneficiat 

de această facilitate 1n anul anterior, pe baza documentelor afiate la dispoziţia organului fiscal. 

Art. 3. Dacă ulterior acordării facilităţii intervine un eveniment care determină modificarea condiţifior acordării, contribuabilul are obligaţia 

aducerii acestuia la cunoştinţa organului fiscal, 1n termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării. 

Art. 4. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde datele de identificare ale ,solicitantului, elementele de identificare a clădirii pentru care se 

solicită scutirea, precum şi temeiul de drept şi va fi Insoţită de actul de identitate al proprietarului, actul de proprietate i documentul justificativ 

al Incadrăril imobilului 1n categoria menţionată, 'in copii conforme cu originalul. 
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Art. 5. Documentaţia va fi verificată de către compartimental de speCialitate care va Intocmi referatuf cu propunere de soluţionare, 1n sensul 

acordării sau respingerii scutirii, pentru aprobare, conducerii organului fiscal; măsura fiind comunicată solicitantului 'in termen de 15 zile de la 
data soluţionării. 

Art. 6. in cazul 1n care se constată că facilitatea a fost acordată prin declararea de date nereale/inexacte, aceasta Incetează cu efect retroactiv, 

urmând ca obligaţia fiscală să fie recalculată, 1n condiţiile legii. 

Conform art.464 alin(2) din Codul Fiscal se aplică scutirea de la plata impozitului pe teren pentru: 

- lit. h) - terenurile aferente cladirilor de domiciliu aflate in proprietateakoproprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin. (1) lit. b si art.4 

alin.(1) din Legea nr.341/2004 republicata „Legea recunostintei fata de eroii - martirii si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei 

• romane din decembrie 1989 " , in cazul terenurilor aflate in coproprietate scutirea se acorda corespumator cotei-parti din dreptul de 

proprietate asupra terenului. 
, - lit. d) - terenurile utilizate pentru fiunizarea de servicii sociale de catre organizatiile negurnamentale si intreprindefi sociale ca furnizori 

de servicii sociale; 

Procedura privind acordarea scutiril de la plata impozitului pe terenul aferent cladirilor de domiciliu aflate in 

proprietatea/copl'oprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin. (1) lit. b si art.4 alin.(1) din Legea nr. 341/2004 republicata 
„Legea recunostintei fata de eroii - martirii si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 ", 

corespunz,ător cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra terenului 

Art. 1. Nu se datorează impozit pe terenul aferent cladirilor de domiciliu aflate in proprietatea/coproprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin. 

(1) lit. b si art.4 alin.(1) din Legea nr. 341/2004 republicata „Legea recunostintei fata de eroii - martiril si luptatorii care au contribuit la victoria 

Revolutiei romane din decembrie 1989 ", corespunzător cotei-părfi din dreptul de proprietate asupra terenului. 

Art. 2. Scutirea se acordă la cererea persoanelor care au 1n proprietate bunurile menţionate la art. 1, care deţin documente justificative la cistA de 

31 decembrie a anului anterior şi care sunt depuse la organul fiscal pOnă la primul termen de plată, precum şi a contribuabililor care au beneficiat 

de această facilitate 'in anul anterior, pe baza documentelor aflate la dispoziţia organului fiscal. 
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Art. 3. Dacă ulteribr acordării facilităţii intervine in eveniment care determină mcidificarea condiţifior acordării, contribuabilul are obligaţia 

aducerii acestuia la cunoştinţa organului fisca1, 1n termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării. 

Art. 4. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde datele de identifie,are ale solicitantului, e1ementele de identificare a terenului pentru care se 
solicită scutirea, precum i temeiul de drept i va fi 1nsoţită de actul de identitate al proprietamlui, actul de proprietate şi documentul justificativ 
al Incadrării imobilului în categoria menţionată, 1n copii conforme cu originalui. 
Art. 5. Documentaţia va fi verificată de către compartimentul de specialitate care va Intocmi referatul cu propunere de soluţionare, în sensul 
acordării sau respingerii scutirii, pentru aprobare, conducerii organului fiscal, măsura fiind comunicatA solicitantului în termen de 15 zile de la 
data soluţionării. 

Art. 6. in cazul 1n care se constată că facilitatea a fost acordată prin declararea de date nereale/inexacte, aceasta Incetează cu efect retroactiv, 
urmând ca obligaţia fiscală să fie recalculată, 1n condiţiile legii. 

Procedura privind acordarea scutirii de la plata Impozitului pe terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către 

organizatii neguvernamentale şi Intreprinderi sociale 
ca furnizori de servicii sociale 

Art. 1. Nu se datorează impozit pe terenurile utilizate pentru fumizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvemamentale şi intreprinderi 
sociale ca furnizori de servicii sociale. 
Art. 2. Scutirea se acordă la cererea persCanelor care au 1n proprietate bunurile menţionate la art. 1, care deţin documente justificative la data de 
31 decembrie a anului anterior i care sunt depuse la organul fiscal până la primul termen de plată, precum şi a contribuabilfior care au beneficiat 
de această facilitate 1n anul anterior, pe baza documentelor aflate la dispoziţia organului fiscal. 
Art. 3. Dacă ulterior acordării facilităţii intervine un eveniment care determină modificarea condiţiilor acordării, contribuabilul are obligaţia 

aducerii acestuia la cunoştinţa organului fiscal, 1n termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării. 

Art. 4. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde datele de identificare ale sclicitantului, elementele de identificare a terenului pentru care se 
solicită scutirea, precum şi temeiul de drept şi va fi Insoţită de actul de identitate al proprietarului, actul de proprietate şi documentul justificativ 
al Ineaffirii imobilului 1n categoria menţionată, în copii conforme cu originalul. 
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Art. 5. Documentaţia va fi verificată de către cOmpartimentul de specialitate care va Intocmi referatul cu propunere de soluţionare, 1n sensul 
acordării sau respingerii scutirii, pentru aprobare, conducerii organului fiscal, măsura fiind comunicată solicitantului 1n termen de 15 zile de la 
da-ta soluţionării. • 

Art. 6. in cazul în care se constată că facilitatea a fost acordată prin declararea de date nereale/inexacte, aceasta Inc,etează cu efect retroactiv, 
urrnând ca obligaţia fiscală să fie recalculată, în condiţiile legii. 

in conformitate cu dispozitiile art. 489 din codul fiscal, se aprobă aplicarea de cote adiţionale la impozite i taxe locale, 1n considerarea 
următoarelor criterii: 

- Criterii de natură economică şi socială, prin faptul ca, din punct de vedere socio-economic, Municipiul Slatina are un profil industrial 
foarte proeminent, sectorul industriei prelucrătoare de aluminiu generand oportunităţi de afaceri complementare, existand un număr 

important de companii care utilizează aluminiu, drept materie primă. in Slatina industria Inregistrează valori semnificative 1n ceea ce 
priveşte numărul de angajaţi, domeniul de activitate şi cifra de afaceri ale celor mai importanţi agenţi econo.mici. Exista, de asemenea, si 
alte sectoare industriale ce inregistrează un număr ridicat de angajaţi, acestea regasindu-se in industria metalurgică, cea a cauciucului, a 
maselor plastice, cel al industriei textile şi a Imbrăcăminţii, al industriei alimentare, in stransa legatura cu potentialul de dezvoltare a 
agriculturii. Mai mult, s-au Inregistrat creşteri ale activităţii economice din servicii (ilustrat printr-o creştere a cifrei de afaceri) în 
domeniile distribuţia apei, sănătate umană şi veterinară, spectacole/cultuffi/recreere, investigaţii şi protecţie şi tranzacţii imobiliare şi 

peisagistică, care denotă o extindere a ofertei de servicii pentru cetăţeni şi o creştere a puterii de cumpărare a acestora. Totodată," 

necesarul de venit-uri la bugetul local are drept izvor si necesitatea compensarii unei cote părţi din facilitatile fiscale prevazute de lege. 
- Asigurarea resurselor pentru realizarea de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului Slatina avand in vedere principiul 

proportionalitatii inscris in Legea nr. 273/2006, privind fmantele publice locale, potrivit caruia resursele ftnanciare ale unitatilor 
administrativ-teritoriale sa fie proportionale cu responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale sustinuta, totodata, si de faptul 
ca impozitele si taxele locale constituie principala sursa de venit a autoritatii locale care tinde că.'tre extinderea oportunităţilor şi asigurarea 
participării comunităţii, în particular, şi a tuturor categoriffor de actori urbani, 1n general, la dezvoltarea urbană. 

Necesitatea asigură'rii sustenabilităţii strategiei de dezvoltare a oraşului, care Işi propune investiţii 1n dezvoltarea şi promovarea identităţii 

locale, "in dezvoltarea capitalului uman şi 1n modemizarea infrastructurii şi serviciilor publice, utilizând tehnologii modeme şi inteligente; 
- Geografice - Municipiul Slatina este reşedinţa şi cel mai mare municipiu al judeţului Olt, caz în care trebuie remarcat gradul ridicat de 

dezvoltare urbană." atins de rnunicipiul Slatina, 1n ciuda Incadrării sale In'rândul localităţilor de rang H. 
- Păstrarea unui nivel al fiscalităţii comparabil cu anii anteriori 1n scopul asigurării caracterului predictibil al impozitelor şi taxelor locale. 
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In lumina acestor aspecte, avand in vedere si faptul ca autorităţile administratiei publice locale au inceput incă din anul 2008 procesul de 
informare şi consultare a tuturor actorilor interesaţi referitor la dezvoltarea strategică şi regenerare urbană a municipiul Slatina prin dezbatere 
publică, focus-grupuri pe teme diverse — dezvoltare antreprenorială, infrastructură publică, reformă administrativă, cultură şi patrimoniu local, 
turism, etc., precum si principiul proportionalitatii inscris in Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, potrivit camia resursele 
fmanciare ale unitatilor administrativ-teritoriale sa fie proportionale cu responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale, autoritatea 
deliberativa ap'are ca indrituita sa stabileasca cote adiţionale ia impozite/taxe, potrivit art 489 din Codul fiscal si propusa de executiv, sustinuta, 
totodata, si de faptul ca irnpozitele si taxele locale constituie principala sursa de venit a autoritatii locale. 
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ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 511/22.12.2022 

Conform art.162 din Codul de Procedura Fiscala 

Alin. (1) Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care 

Inregistrează,obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. 

(2) Lista se publică trimestrial, până 1n ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde 
obligaţiile fiscale restante ia sfirşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al c'âror plafon se stabileşte astfel: 

b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local; 

(3) 1nainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor; 

(4) 1n termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal competent operează 

modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii. 

Pentru anul 2023 conform art.162 din Codul de proced-ura Fisca1a plafonul creantelor fiscale restante la sfarsitul fiecarui 

semestru se stabileste la 10.000 lei. 

PREŞED 

V 
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ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. 511/22.12.2022 

in conformitate cu dispoziţiile art.266 alin(1) din Codul de procedură fiscală în situaţiile în care cheltuielile de 
executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poşta, sunt mai Mari decât creanţele fiscale supuse executării si1ite, 
conducătoru1 organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. 

De asemenea, conf art.266 alin (5),(6) si (7) creanţele fisca1e restante afiate în sold la data de 31 decembrie a anului, 
mai mici de 40 lei se anulează, suma de 40 lei reprezentand limita maximă până la care, prin hotârare, autorităţile 

deliberative pot stabi1i plafonu1creanţelor fiscale care pot fi anulate. 

Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante afiate 'in sold la data de 31.12.2022, pana la limita maximă a sumei de 
10 lei. 

Se aprobă ca în situaţia 'in care cheltuiellie de executare silită a debitelor sunt mai mari decat creanţele fiscale supuse 
executării, conducătorul organului de executare sa dispună anularea debitelor respective. 

PREl D 
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