
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: office(a),primariaslatina.ro site: WWW.primariaslatina.ro 

Nr.121669/09.11.2022 

ANUNŢ 

Primăria municipiului Slatina 
Astăzi 09.11.2022, Primăria municipiului Slatina, anunţă deschiderea 

procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului 
următorului act normativ referitor la: stabilirea valorilor impozabile, 
impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile pentru anul 2023. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: 
Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; 
Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
Studiile de fundamentare, datele brute care au stat la baza lor; textul complet 

al proiectului actului respectiv: 
Alte documente considerate relevante. 
Documentaţia poate fi consultată: 
- pe pagina de internet a instituţiei la www.primariaslatina.ro;
- la sediul instituţiei Primăria municipiului Slatina. 

Proiectul de act normativ se poate obţine 1n copie, pe bază de cerere depusă la 
biroul de relaţii cu publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune pănă la data 
de 18.11.2022. 

- ca mesaj "in format electronic pe adresa de e-mail officegprimariaslatina.ro.
- prin poştă, pe adresa Primăria municipiului Slatina, str. Mihail 

Kogălniceanu, nr.1, jud. Olt; 
- la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa municipiul Slatina, str. Mihail 

Kogălniceanu, nr.1, jud. Olt, intre orele 08.00 -16,45; 
Materialele transmise vor purta menţiunea,"Propuneri privind proiectul de 

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



Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 
pagina de internet a instituţiei, la 
linkulhttp://www.primariaslatina.ro/transparenta_decizionala.html 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi inaintate în scris va fi justificată în 
scris. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 
contact: telefon 0249/439377, e-mail officegprimariaslatina.ro. persoană de 
contact Smarande Mihaela. 

Consta p MOŢ 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Judeţul Olt - România 

str. M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

Nr. 427/09.11.2022 

HOTĂR:ĂRE 

(proiect) 
Referitor 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 1n şedinţa ordinară din data de 

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; 
Legii 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 Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
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 1n 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 Slatinaln 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 
In 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; 
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nota de fimdamentare 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 Economica; 
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-finante 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, 

HOTĂRASTE: 

Art. 1. — Pentru anul 2023, se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate 

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

majorările impozitelor şi taxelor, precum i criteriile 1n funcţie de care se majorează impozitele şi taxele, 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 leinregistrează, prevăzute in anexa nr.2; 

Art. 3. - Pentru anul 2023, se aprobă plafonul creanţelor fiscale restante, afiate 1n sold la data de 31.12.2022 

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

Art. 4. — Primarul municipiului Slatina, Direcţia Generala Economica, Directiei Administrare Patrimoniu, 

Direcţia de Sănătate Publică Olt, Direcţia Arhitect Sef, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor, 

Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, Compartiment Fond Funciar, Cadastru, Compartimentul Cultura 

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

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

Instituţia prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generala Economica; 
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. 

Initiator 

Primar, 

Constantin Ste (- E MOT 
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În baza art. 243, alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019, avizez 

prezentul proiect de hotărâre 

Seeretarul General al Municipiului Slatina, 

Mihai IoiI IDLTĂ



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

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

ACE STORA, 
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE iN ANUL FISCAL 2023 

I. CODUL FISCAL TITLUL IX — Impozite şi taxe locale 

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

Tipul clădirii 
VALORILE STABILITE FISCAL DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 
COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Valoarea impozabilă 

- lei RON/m2 - 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

Incălzire (condiţii 

cumulative 
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Fără instalaţil de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

Incălzire 

Valoarea impozabilă 
Valoarea clădirii, exprimată In lei, atât pentru clădirile rezidentiale, cât si 
pentru cele nerezidentiale, se determină prininsumarea valorii clădirfl, a 
clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafetelor de teren acoperite de 

aceste clădiri, cuprinse In Studiile de piată referitoare la valorile 
orientative privind proprietătile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea  Natională a  Notarilor Publici din România  
Cota de impozitare pentru 0 ,1 % 

clădirfle cu destinaţie 

rezidenţială şi clădirfle anexă, 

aflate In proprietatea 
persoanelor lizice 



A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

1128 677 Cota de impozitare pentru 
clădirile cu destinaţie 

rezidenţială şi clădirile anexă, 
aflate în proprietatea 
persoanelor juridice 

0,2% 

B. Clădire 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 

339 226 Cota de impozitare pentru 
clădirile cu destinaţie 

nerezidenţială, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice

0,5% 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat 
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

226 197 Cota de impozitare pentru 
clădirile cu destinaţie 

nerezidenţială, aflate în 
proprietatea persoanelor 

juridice 

1,3°/0 

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 'echimic 

141 85 Cota de impozitare pentru 
clădirile utilizate pentru 

activităţi din domeniul agricol 

0,4°/0 

E. in cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşt adresă incăperi amplasate la subsol, 
demisol şi/sau mansardă utilizate ca 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

75°70 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 în alte 
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50°/0 din suma care s-ar aplica clădirii 

in situaţialn care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională 

a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor legale 1n vigoare la data de 31 

decembrie 2022, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii impozabile determinate conform 

prevederilor legale 1n vigoare la data de 31 decembrie 2022, în cazul clădirilor rezidenţiale, respectiv asupra ultimei valori Inregistrate în baza de 

date a organului fiscal la 31 decembrie 2022, în cazul clădirilor nerezidenţiale, cote ce se stabilesc prin hotărârea deliberativului. 

Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinţă se vor utiliza valorile cuprinse 1n Studiile de 

piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 
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România, aferente anului anterior celui de referinţă, iar in cazul 1n care, valoarea este exprimată in euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin 
Inmulţirea suprafeţei construite desfăşurate exprimate în metri pătraţi, cu valoarea pe metru pătrat cuprinsăin aceste studii şi se va utiliza cursul 
de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

in situaţia 1n care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din România nu conţin informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unităţi 

administrativ-teritoriale, se vor aplica următoarele reguli: 
a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile determinate 

conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, In cazul persoanelor fizice, respectiv 0,2% in cazul persoanelor juridice, 1n vigoare la data de 31 
decembrie 2022. 

b) 1n cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% asupra ultitnei valori Inregistrate 1n baza 
de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022, 1n cazul persoanelor fizice, respectiv 1,3% In cazul persoanelor juridice. 

Valoarea impozabilă a clădirii nerezidenţiale se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii Intocmit de un 
evaluator autorizat 1n conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate 1n vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la 
primul termen de plată din anul de referinţă. În cazul In care proprietarul clădirii, persoană fizică, nu depune raportul de evaluare la organul fiscal 
competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform prevederilor art. 457. in cazul In care proprietarul clădirii, persoană juridică, nu a actualizat valoarea impozabilăin ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă, până la primul termen de plată cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%. 

in cazul 1n care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxă nu a actualizat valoarea impozabilă In ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii, cu condiţia ca acesta să fi fost notificat de către organul fiscal competent, în 
condiţiile legii. 

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date 1n 
administrare ori 1n 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. 

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce 1n funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a) Cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la 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; 
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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. 

Impozitele/taxele pe cladiri astfel rezultate se majorează conform art. 489 din Codul fiscal, dupa cum urmeaza: 

50% in cazul cladirilor 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 persoanelor juridice. 

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 determină prin raportare la nivelul minim prevăzut de Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform art. 29, alin. 2 din Legea nr. 350/2006. 

Art. 461 alin. (5) - in cazul 1n care dreptul de proprietate asupra clădirii este transmis in 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 In care se 
Instrăinează. 

Art. 462 din legea 227/2015 
(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, 1n 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 
către 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 în 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 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 i nu mai mari de un an, titularul dreptului având obligaţia depunerii declaraţiei până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care intrăin vigoare contractul, care se atasează declaraţiei. 

(6) in cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, 1n 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 
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obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrării 1n vigoare a contractului, 
datorează taxa pe clădiri Incepând cu data de 1 ianuarie a anului următor ş i plăteşte obligaţia anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

CAPITOLUL 111 - IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE iN INTRAVILAN — TERENURI CU CONSTRUCŢII 

PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURLDICE (RANGUL LOCALITATII SLATINA — II) 

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. 

Prin Ordonanţa de Guvern nr. 16/2022 a fost schimbată modalitatea de determinare a impozitului pe teren, in sensul In 
care, incepând cu 01.01.2023, 1n cazul unui teren amplasat 1n intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinţă 
terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin Inmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, din care se 
scad suprafeţele de teren aco erite de clădiri cu suma cores unz 

, 
1P 1 I ( )1 1_, L III 1411)( WITUL, PE I.F :\ 

Art. 465 alin. (2) - lei/ha - 

Zona In cadrul 

localităţii 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localităţi 

Nivelurile impozitului/taxei, pentru rangul de localitate II 

II Persoane Fizice Persoane Juridice 

Anul 2022 Anul 2023 Anul 2022 Anul 2023 
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A 6.042 -15.106 6819 7.166 9376 9.854 

B 4.215 -10.538 4757 4.936 6540 6.874 

C 2.668-6.670 3010 3.164 4141 4.352 

D 1.410-3.526 1591 1.672 2187 2.299 

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

Nr. 

crt. 

Zona 

Categoria 

de folosinţă 

NIVELUR1LE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022**) 

NIVELURILE STAB1LITE 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 33 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 0 18 15 9 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
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9 Neproductiv 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 calculeaza conform prevederilor alin.(7) 
numai daca indeplinesc,cumulativ urmatoarele conditii: 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 obiectului de activitate prevazut la lit. a). 

*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoria1e, concesionate,Inchiriate, date 1n administrare ori 
in folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 

Art. 466 din legea 227/2015 
1. Impozitul pe teren se plăteşte anual, In doua rate egale până la 31 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 aceleiaşi 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 flecărei 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, titularul dreptului având obligaţia depunerii declaraţiei până la data de 25 a lunii următoare 

celei In care intră In vigoare contractul, care se ataseaz  declaraţiei. 

6. in cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, 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 1n vigoare a contractului, 
datorează taxa pe teren Incepând cu data de 1 ianuarie a anului următor i plăteşte obligaţia anual, in două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
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- in cazul impozitului pe terenurile amplasateln intravilan pentru a nu maj ora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca 
efect al rotunj irilor la a doua zecimală 1n urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea 
monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren 1n lei/ha, tinând 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. 

IlVIPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
Prin Ordonanţa de Guvern nr. 16/2022 a fost schimbată modalitatea de determinare a impozitului pe teren, în sensul in 

care, incepând cu 01.01.2023, în cazul unul teren amplasat în extravilan, impozituUtaxa pe teren se stabileşte prin inmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată in hectare, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri cu suma corespunzătoare 
categoriei de folosinţă prevăzută în tabel şi cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului 

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

Categoria de folosintă 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

Anul 2022**) Anul 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 
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5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 54 57 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 X X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. 
crt. 7.1 

8 - 16 
8 9 

7.1 Pădure 1n vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 1 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 29 31 

9 Drumuri şi căi ferate 0 X X 

/0 Teren neproductiv 0 
X X 

*)Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori 1n 

folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, 

1n condiţh 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 LOCALITATII 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 corectie 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, în două rate egale, până 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, 
până la data de 31 martie 2023, se acordă o bonificaţie de 10%. Pentru plata cu anticipaţie 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%. 
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- Art. 467 alin. (3) din Legea 227/2015 - Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi 
juridice, de pănă la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. in cazul 1n care contribuabilul deţine 1n proprietate 
mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 

1PITOLUL 
. 

rif 't i 9171 717 -&57-

Art.470 alin. (2) din Legea 227/2015 

Mijloc de transport cu tractiune mecanică NIVELURILE 
STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

Lei/200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta 

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

I. Vehicule fnmatriculate (lei/200cm3 sau fracţiune din aceasta) 
Persoane fizice / 
Persoane Juridice 

Anul 2022 Anul 2023 

1.Motociclete, 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

9 10 11 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1.601 cm3 şi 2.000 cm3
inclusiv 

18 20 21 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 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.Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de pănă la 12 tone, inclusiv 

30 34 36 

9.Tractoare inmatriculate 18 20 21 

II. Vehicule inregistrate 
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1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 lei/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. Vehicule fără capacitate cilindrică evidentiată 50-150 lei/an 247 lei/an 267 lei/an 

Impozitele astfel rezultate, aferente vehiculelor inregistrate, sunt majorate cu 50% conform art. 489 din Codul fiscal. 

Art.470 alin. (3) din Legea 227/2015 - In 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 brută Incărcată 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, dar mai mică. de 13 tone 0 153 

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 426 

Masa de cel puţin 14 tone, 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 

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 
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3 axe 

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

Masa de cel puţin 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 

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 transport marfă 

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

Impozitul (in lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută incărcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 
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echivalentele recunoscute 

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 

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 
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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 

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) Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL 

NNELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 

ANUL 2022 ANUL 2023 

Impozit - lei - Impozit - 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 

Impozitele rezultate prin aplicarea art. 470 alin. 7, raportat la art. 491au fost majorate cu 10% conform art. 489 din Codul fiscal. 

Art. 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 in 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 impingătoare: X X x 

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

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

d) peste 4000 CP 2.237 3.029 3.184 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 246 259 

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

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 246 259 

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

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

Impozitele rezultate prin aplicarea art. 470 alin. 8, raportat la art. 491 au fost majorate cu 20% conform 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 
martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru Intregul an de către 
contribuabili persoane fizice, până 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 către contribuabili persoane juridice, până 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 
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. in cazul 1n care contribuabilul deţine 1n proprietate 
mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se 
referă la impozitul pe mijloacele de transport cumulat. 

Pagină 18 din 61 



C 1PITOLUT I T 1 Y.-1 PFVTRE-ELIPFR -I R F "1 CTRTIFIC 171:1 OR 11 ILFI OR Si -1 1I "TORI

Art. 474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, 1n mediu urban NIVELURILE STABILITE 
IN ANUL FISCAL 2023 

Suprafata pentru care se obţine certif1catul 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) intre 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 

m 2 

Art. 474 alin.(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 cladirii) 

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 desfiintare, totala sau 
partiala, a unei constructii 

0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru 

determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii 
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desfiintate 

. 
. Art 474 alin (10) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare 
lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa 
efectuarii studiilor 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 vederea realizarii unei constructii, 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 autorizatiei pentru amplasarea de chioşcuri, 

containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de 
afisaj, firme si reclame situate pe căile şi in spaţiile 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, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

17 lei pentru fiecare racord 

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

adresă 

12 lei 

Art. 475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru 
eliberarea carnetului 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 timbru arhitectura 0,05 % din valoarea autorizata a lucrarilor de 

constructii 
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artelor plastice, al 
arhitecturii si de 
divertisment 

HCLnr.170/27.06.2017 
privind Regulamentul 
de organizare şi 

funcţionare a Comisiei 
tehnice pentru 
amenajarea teritoriului 
şi urbanism; 

Taxa pentru avizarea Planului urbanistic zonal sau Plan urbanistic 
de detaliu in Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi 

urbanism 

118 lei 

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

Art. 475 alin.(3) 

a) 

b) 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala 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 

/lei 

784 

1.565 

2.349 

3.130 

3.914 

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 STABILITE PR1N 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 in care persoana 

derulează o activitate economică 
0 - 32 32 

b) 1n cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate 

0 - 23 23 

CAPITOLUI 1 11 

..._ 

-IMPO ./. I TUL PE SPEC T -I ( OL E 

Art. 481 alin. (2) 

Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

a) In cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, 
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de 
circ sau orice competiţie sportivă internă sau intemaţională 

2% 2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate 
la lit. a) 

5% 5% 
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Art. 484 

Taxe 

speciale 

,(2) Domeniile 1n care consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale 
pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSIL1UL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei - 

i NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei - 

Temeiuri e juridice, inclusiv hotărările Consiliului Local 
prin care s-au instituit aceste taxe speciale 

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

- Taxa eliberare documente existente in arhiva Directiei Generale Economice 2 lei/pag 2 lei/pag 

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

HCL 304/19.12.2006 - se datoreow de persoanele fizice 
si juridice care realizeaza constructii pe raza 
municipiului Slatina, si se va folosi pentru: amenajare 
spatii verzi; plantare arbori si arbusti omamentali; 
realizare de mobilier urban; refaceri alei carosabile si 
pietonale.Plata taxei se va face la casieriile Primariei 
Municipiului Slatina odata cu plata taxei de eliberare 
a autorizatei de construire. 

Taxa de infrumusetare cadru public urban 

- 
3 lei/mp suprafata desfasurata 3 lei/mp suprafata 

• desfasurata 

Art.13 litera h) din Legea nr. 38/2003 privind 
transportul i"n regim de taxi si in regim de inchiriere, 
modificată si completată 

Art. 6 lit. q din Ordinul nr. 356/2007 — Norme 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 
38/2003 

Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Taxe speciale pentru eliberare autorizatie de transport / duplicat precum si v1za 
autorizatiei de transport la flecare 5 ani 

334 351 

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

112 118 

Taxe speciale pentru eliberare autorizatie taxi, ca urmare a Inlocuirii 
autovehiculului/ a incetarii contractului de leasing 

112 118 

Taxe speciale eliberare autorizatie de dispecerat taxi /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 si controlul efectuat activiăţilor de 
transport in regim de taxi si a dispeceratelor taxi in 
municipiul Slatina 

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

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

Taxe speciale pentru eliberare c,azier de conduita profesionala pentru persoane 

juridice 
134 141 

Taxe speciale privind acces pentru taxiurile autorizate In statiile taxi 112 /auto taxi/an 118 /auto taxi/an 

Taxe speciale pentru eliberare ecusoane pentru taxiuri autorizate 50 /buc. 50 /buc. 

Anexa nr. 3 la HCL Slatina nr. 226/29.08.2017 referitorla 
stabilire reglementari privind regimul acces si circulatie a 

autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 

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

„Regulamentul privind reglementarea circulatiei cu 

autovehicule de peste 3,5 tone in municipiul Slatina" 
Taxa speciala pentru eliberare autorizatie speciala de transport pentru transport 
marfa/materiale/utilaje autopropulsate utilizate in constructii si tractoare cu sau 
fara remorca in functie de masa maxima totala autorizata: 

Lei/zi Lei /sapt. 
i Le / 

luna
Lei/zi 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 activitatilor 
de comert si a serviciilor de piata in unele zone 

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

Taxa pentru eliberare acord de funetionare — 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 lei/zi 

HCL Slatina nr. 77/2022 referitoare la aprobarea 
Regulamentului privind instituirea şi administrarea 
taxei speciale de salubrizare l'n municipiul Slatina, 
precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei 
speciale de salubrizare in municipiul 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, 
capturarea, cazarea, identificarea 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 

iwArltrijr,.ti$trătePOtrindijihit.1, „. 

Art. 484 

Taxe 

speciale 

„(2) Domeniile in care consiliile locale, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru 
serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc 1n conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare." 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
PROPUSE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei - 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărarile 

Consiliului Local prin care s-au instituit 
aceste taxe speciale 

DENTJMIRILE TAXELOR SPECIALE ŞI DOMENIILE DE ACTIVITATE IN 
CARE S-AUINSTITUIT ACESTEA 

Pagină 25 din 61 



Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile 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 lichidare 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 Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi 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, targurilor şi oboarelor din 

municipiul Slatina, aprobat prin HCL nr. 
131/2011 

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

• Taxe speciale percepute In pieţe, târguri şi bazare 

.., • 
-Inchiriere cântare, inclusiv greutăţi 

3- 6/zi 
3- 6/zi 

-Tarif confirmare preţ vânzare al pieţei 27 28 
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-Tarif rezervare loc desfacere producatori particulari şi comercianţi in piata/targ 10-113/ 

loc desfacere/luna 

10-119/ 

loc desfacereiluna 

-Tarif acces vehiculele goale 1n targul de saptămană 

- tracţiune animală 

- autovehicule sub 5 tone 

- autovehicule peste 5 tone 

5-16 

10-21 

• 16-27 

5-17 - 

11- 22 

17-28 

-Tarif acces animaleln tărgul de săptămănă 1n vederea comercializării: 

- cabaline si bovine cu vărsta peste 6 luni 

- cabaline si bovine cu vărsta sub 6 luni 

- porcine, ovine, caprine cu vărsta peste 6 luni 

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

- porcine, ovine, caprine cu vărsta sub 2 luni 

2-21/animal 

2-21/animal 

2-21/animal 

2-21/animal 

2-21/animal 

2-22/animal 

2-22/animal 

2-22/animal 

2-22/animal 

2-22/animal 

-Tarif pentru comercializare cerealeln tărgul de săptămănă 1-2/sac 1-2/sac 

inchiriere grup sanitar de către agenţii economici situaţiln zona adiacentă pieţelor 54-217/1una 57-228/1una 

-Chirie teren (platformă) pentru desfacere produse: 

- Piaţa Zahana 

- Piaţa Fraţii Buzeşti 

- 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) comercializare produse agro-alimentarein Piaţa Zahana 2-10 /mp/zi 2-10 /mp/zi 

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

-Chirie teren(mese) comercializare produse 1n Bazarul Fraţii Buzeşti, conform schiţei 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 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

-Chirie teren spatii comerciale Piata Ecaterina Teodoroiu: 

TEXTILE 

DETERGENTI 

56-338/1una 

56-338/1una 

56-338/1una 

59-355/1una 

59-355/1una 

59-355/1una 
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PREAMBALATE 

EN-GROSS 

CARNE+LACTATE 

56-338/1una 

56-338/1una 

59-355/1una 

59-355/1una 

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

-Chirie teren rulote/automate alimente si bauturi calde in vederea comercializarii acestor 
produse 1n pieţe şi bazare 

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

-Chirie teren 1n vederea comercializării animalelor sacrificateln spaţii amenajate 2-9 /mp/zi 2-9 /mp/zi 

-Chirie teren desfacere produse 1n regim de alimentaţie publică 1n targul de săptămănă 2-7 /mp/zi 2-7 /mp/zi 

-Chirie teren comercializare casete audio, video, CD In targul de săptămănă,bazar (locatii 
inchise amenajate) 

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

-Chirie teren comercializare articole uz gospodă resc 1n tărg şi pieţe 5-16/mp/zi 5-17/mp/zi 

-Chirie teren comercializare materiale de construcţii, obiecte din lemn (butoaie, mobilier, 
binale, etc) şi alte materiale, din mijloacele auto, 1n tărgul de săptămănă 

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

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

-Tarif tranzit'in parcarea din Piata Zahana 

• pentru agentii economici care detin 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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- Tarif Intretinere cale de acces pt. agentiii economici care detin spatii comerciale 113/1una 119/1una 

5.2. Regulamentul de organizare şi 

functionarea 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 1n Cimitirele Strehareti: 

-Manoperă groapă zidită 

637 669 

-Groapă tumată din beton 563 592 

-inmormântare in criptă 90 95 

-inmormântare 1n cavou 113 119 

-Deshumare 90 95 

-Săpat groapă simplă 123 129 

-Tumat bordură 226 238 

-Executat suport lumanări 22 23 

-Montat felinar 16 17 

-inchiriat 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 metalic 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 

-Tămăiat mormânt 77 81 

-Concesiune loc de veci - 7 ani I13/3mp 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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CAPItOLUL VIII — TAXE SPECFAL—E 

Direcţia Adriiinisti.area Străzilor şi Iluminatului Public , 

NIN'ELLIRIEE STABILITE 

incepând cu 01.01.2022 

- leţ 

NIVEEURIEE STABILITE 

incepând cu 01.01.2023 

- lei " 

I. Hotărâiea Consiliului Local• Slatina nr. 1/11.01.2022 
referitoare la • aprobarea "Regu' lament privind 
activitatea de ridicare. , transport, depozitare:  şi 
restituire a vehiculelor fără stapân sau 'abancionate_pe 
doineniul pUblic/privat al rminicipiului Slatifia"' • ' 

Taxă de ridicare, transport, depozitare vehicule, caroserii, 

tonete, rulote, motociclete, ataşe etc. 
200 • 210 

Taxă de depozitare vehicule, • caroserii, tonete, rulote, 

motociclete, ataşe etc. 

• 

50 53 

. Hotărâlea Consiliului Local Slatina nr. 2/11.01.2022 
referitoare la modificarea şi,cornpletarea IICI, Slatina 
nr. 330/22.12.2017, .privind aprobarea "Regulament 
pri\ ind acti\ itatea de ridicare , transport, depo7itare ,i 
restituire a ehiculelor . Stationate- nergillamentar pe 

' Partea carosabilă a municiPittlui Slatina" 

Ridicare, transport şi depozitare ve-hic-ul 500 • • 526 

I)acă'proprietarul san depozitarul vehiculului ridicat se prezintă 

la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor 

eiectuate • • 

: , . 

200 210 • 

',Depozitare 50 lei/zi 53 leiizi 

III. IIC Slatin na r. 3/11.01.2022 referitoare la 
.„. 

E 
. . . 

aprobarea Regulamentulul privmd execuţia -: , 
, Aucrărilor tchnico-edilitare din municipiul Slatina 

'.,. •
• . 

• pe domeniul public 

Taxa analiză dosar . • 50 • • 53 

, IV. , ' •IICL ' nr. 18/31.01-.2022 : referitoare la aproba-rCal . : _ 
ţ,' ,,•.‘-, ,,k.-:-.-; Regulamentului , de". organizare şi functiouare il''

,..par,cărilor,:.sţţbteraile,- supra_trane,- mosiularediin.-

' ..... .:, ,‘ 4.,,,.., , 

.,., - , . ..-„..,,,i. e " '' . " i . .— 

,,.. 
, ..„. 

'qq-
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municipiul Slatina 

..;..; :bOnănient,Pareă. ri-...ş.iibteran'e;'sUPraterane::. . 1.080 ki/a:n bugetar (90-lei/lună)' 1.135 lei/an (95 leiflună 

ÂtiOilandeUt ParcărFinOdtilăre: .600 lei/an buigetar (50 ki/lună 631: iei/an (53: leilluna 

HCL Slatina nr. 208/27.09007 ..referitOare la 
aprobarea tarifelor de inchiriere - pentru siructuta 
cu nacela'aeriană pentru lucrul la inălţiMe 

Tarif de Inchiriere 
155 lei/oră 163 lei/oră 

Taxa acces teatru: 

Art. 484 NIVELURILE STABFLITE 

IN 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, Brasov, Pitesti, Ramnicu-Valcea, etc.) 15 lei/ tichet 

Taxa acces teatru 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 finaMele publice loca1e; 
- 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 categorii de persoane cu domiciliul in Slatina. 
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11. Scopul adoptării prezentului regulament 

Satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică a comunităţilor locale în municipiul Slatina, constând 1n creşterea gradului de ambient In scopul 
sprijinirii actului educaţional prin promovarea de activităţi culturale, care pot aduce beneficii socio-culturale locuitorilor municipiului Slatina, este asigurată. 

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

in ultima perioada se constată creşterea fluxului de solicitări formulate de locuitorii municipiului Slatina, privind obţinerea tichetelor de intrare la 
reprezentafiile teatrale organizate 1n cadrul Centrului Cultural „Eugen Ionescu". 

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

Prin adoptarea acestor soluţii se urmăreşte 1n acelaşi timp şi imbunătăţirea funcţionării Centrului Cultural „Eugen Ionescu", care garantează 

comunităţii locale aducerea la 'indeplinire cu operativitate a solicităfilor, prin instituirea unor taxe speciale. 

Mecanismul de instituire a taxei acces teatru 

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

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

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

R'âmnicu-Vâlcea, etc.); 

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

Art. 2. Pentru accesul 1n sala de teatru se anexează taxei eliberate, tichetul de intrare. 

Art. 3. Taxa acces teatru se achită la casieriile din cadrul Centrului Cultural „Eugen Ionescu", In fiecare zi de luni până miercuri, inclusiv, Intre orele 08:00 — 
16:00. 

Art. 4. Tichetele de intrare rămase neutilizate, se e1iberea7ă gratuit cetăţenilor cu domiciliul pe raza municipiului Slatina, pe bază de act de identitate, doar 1n 
ziva reprezentaţiei, Intre orele 08:00 - 16:00. 
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Art. 5. Facilităţi: 

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

- Posesorii legitimatiilor eliberate de Guvernul Romaniei in 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, precum 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 Revolutiei 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 de reducerea 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 Cultural Eugen Ionescu cu actul de 
identitate si cu documentele legal valabile, in copie si original, care sa ateste incadrarea intr-una dintre categoriile enuntate, accesul gratuit putand fi solicitat 
de persoanele indreptatite, pentru fiecare spectacol in parte, cel tarziu in preziva sustinerii 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 lei 
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Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri . 

37Iei 

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

"Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau 
consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice ...
Potrivit Art. IV. din Hotărărea Consiliului Local nr. 217/29.08.2017 
referitor la modificarea şi completarea Hotărării 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 
incepând cu 01.01.2022 

- lei /mp/zi- 

NIVELURILE STABILITE 
incepând cu 01.01.2023 

- lei /mp/zi-

». 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 (vănzări promoţionale — Avon, 
Oriflame,etc; maşini pentru vănzare; comerţ cu produse alimentare 
ambalate şi neambalate-lăzi frigorifice de 1ngheţată, răcoritoare, 

automate-cafea şi Ingheţată) 

5,07 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 

2,25 
1,94 
1,11 

2,37
2,04 
1,17 
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- Zona D 0,81 0,86 

B2 - taxa pentru utilizarea locurilor publice - panouri publicitare, 
mijloace publicitare de afişaj, altele asemenea mijloace publicitare 

8,87 9,33 

B3 - taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice — extinderi la 
spaţii comerciale in funcţie 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; 

D pentru utilizarea temporară a locurilor publice in 
perioadaIn care terasa desfăşoară activitatealn baza acordului 
de funcţionare pe zona publică stabilit prin Regulamentul 
privind organizarea, desfăşurarea şi autorizarea activităţilor de 
comerţ şi a serviciilor de piaţă 1n unele zone publice ale 
municipiului Slatina; 

2,25 2,37 

D pentru utilizarea temporară a locurilor publice 1n 
perioada In care terasa nu1şi desfăşoară activitatea (nu există 

amenajată terasa cu mobilier urban) 

0,67 0,71 

DIRECTIA ADMINISTRARE PATRIMONIU NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2022 

- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 

- lei - 
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Taxă ocupare locuri publice cu materiale de constructii pentru 
executarea de lucrări 

23/mp/zi 
24/mp/zi 

INREGISTRAREA , EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR SUPUSE ÎNREGISTRĂRII SE EFECTUEAZA IN CONFORMITATE CU PROCEDURA 
STABILTĂ PRIN PREZENTA HOTĂRĂRE 

PROCEDURA PRIVIND INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR CARE SUNT SUPUSE INREGISTRĂRII 

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

Art. 2. Pentru a circula pre drumurile publice din municipiul Slatina, vehiculele pentru care nu există obligaţia Inmatriculării, trebuie să fie 1n bună stare de 
funcţionare şi să Indeplinească condiţiile tehnice minime stabilite 1n cartea tehnică de exploatare sau in fişa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe 
propria răspundere. 

Art. 3. Deţinătorii vehiculelor menţionate la art. 1, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau sediul In municipiul Slatina, sunt obligaţi să le Inregistreze In 
termen de 30 de zile de la dobândire, Inainte de a le pune 1n circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă, potrivit prezentei Proceduri. 

Art. 4. Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule supuse inregistrării şi care Işi stabileşte domiciliul, sediul/punctul de lucru 1n municipiul Slatina este 
obligată să le lituegistreze 1n termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului/sediului 1n municipiul Slatina si datoreaza taxa incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator. 

Art 5. Deţinătorii de vehicule Inregistrate au obligaţia să monteze pe acestea, după caz, una sau dou'ă plăcuţe cu numărul de Inregistrare. 

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

Art. 7. inregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente: 
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- cererea solicitantului; 

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

- dovada omologării (carte de identitate sau atestat tehnic al vehiculului eliberat de R.A.R.) 

- dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 251(m/h, 
tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală, 

- dovada asigurării obligatorie RCA, cu excepţia vehiculelor cu tracţiune animală, 

- dovada achitării contravalorii certificatului de Inregistrare, 

- dovada achitării contravalorii plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de Inregistrare, 

- dovada radierii din circulaţie 1n cazul unei Inmatriculărinnregistrări anterioare, 

- act de identitate al solicitantului sau documentul ce atestă dobândirea personalităţii juridice. 

- In cazul vehiculelor cu tracţiune animală: declaraţie pe propria răspundere din care reiese faptul că solicitantul este proprietarul vehiculului pentru 
care se solicită Inregistrarea, atunci când nu deţine act de dobândire al acestuia. 

Art. 8. Pentru flecare vehicul Inregistrat se eliberează un certiflcat de înregistrare, a cărui contravaloare se achită la odată cu efectuarea Inregistrării. 

Art. 9. La 1nregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de Inregistrare şi, după caz, una sau două plăcuţe cu numărul de Inregistrare, a căror contravaloare se 
achită odată cu efectuarea inregistrării. 

Art. 10. Plăcuţele cu numărul de Inregistrare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele 1n relief, de culoare neagră. Numărul 
de Inregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine, majuscule, precum şi 
dintr-un număr de ordine format din cifre arabe. 

Art. 11. in cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, Inscrise 1n certificatul de Inregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite 
autorităţii 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 mandatarului acestuia, 1n următoarele cazuri: 
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a). Proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului; 

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

c). La schimbarea domiciliului/sediului proprietarului; 

d). La scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 

e). Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază 1n baza hotărârii instanţei de judecată conform legii. 

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

- cererea solicitantului; 

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

- act de Instrămare/distrugere/pierdere drept de folosinţă al vehiculului, 

- plăcuţa/plăcuţele de Inregistrare 

Art. 14. Radierea se face prin retragerea certificatului de Inregistrare şi a plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de Inregistrare. 

Art. 15. Proprietarul de vehicul, persoană fizică şi juridică, cu domiciliul/sediul 1n municipiul Slatina, este obligat: 

a). să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inregistrare, 1n cel mult 48 ore de la constatare; 

b). să solicite eliberarea unui nou document 1n locul celui furat/pierdut/distrus; 

c). să depună imediat, la autoritatea emitenfă, originalul certificatului de inregistrare, dacă după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; 

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

CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR 
PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEAINREGISTRĂRII 

Subsemnatul/Subscrisa   cu donniciliul/ reşedinţa/ sediul In municipiul Slatina, str. 

  nr. bl.   ap. , posesor al C.I/B.I. seria   nr.   eliberat de către 

  la data de   CNP/CUI  solicit Inregistrarea unui vehicul cu următoarele date de 

identificare: 

1. Numărul de identificare al vehiculului (serie şasiu) 

2. Categoria 

3. Marca 

4. Tipul/Varianta 

5. Cilindreea motorului (cmc) 

6. Numărul de locuri 

7. Culoarea 

8.Seria cărţii de identitate/atestatului tehnic 

9.Anul fabricaţiei 

Anexez prezentei,In copie, următoarele documente: 
• actul de identitate al solicitantului, In cazul persoanelor fizice sau docunnentul care atestă dobândirea personalităţii juridice, (copie); 
• documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosinţă asupra acestuia, în limba română (factură, contract 
de vânzare, contract de leasing sau Inchiriere etc. - copie); 
• cartea de identitate a vehiculului - la Inregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere (copie şi 
original; 
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• atestatul tehnic - la Inregistrarea maşinilor autopropulsate, eliberate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (copie şi original); 
• dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice 1n ternnenul de valabilitate al acesteia- excepţie în cazul maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă 
constructivă care un depăşeşte 25 knn/h, trannvaielor, vehiculelor cu tracţiune animală; (copie şi original) 
• dovada asigurării obligatorie RCA-excepţie vehiculele cu tracţiune animală;(copie) 
• dovada asigurării parcării vehiculului Intr-un spaţiu adecvat, deţinut in condiţiile legii/ declaraţie pe proprie răspundere; 
• dovada faptului că vehiculul este radiat din circulaţie,In cazul unei Inregistrări anterioare. 
• dovada plăţii taxei, CV talon şi plăcuţe. 

Data: Semnătura, 

ROMÂNIA 
Judeţul Olt 

CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR 
PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEAINREGISTRĂRII 

Subsemnatul/Subscrisa  cu domiciliul/reşedinta/sediul 1n 

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, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalităţii juridice,In copie; 
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b) certificatul de inregistrare al vehiculului,In original; 

c) plăcutele cu numărul de Inregistrare; 

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); 

i) copia documentului care atestă transferul dreptului de proprietate (după caz); 

j) dispozitia de radiere din oficiu (după caz). 

Data: Sennnătura, 

Complexul Sportiv "lMai" 

1. Tarife utilizare teren 
AN 2022 

Echipe de fotbal (seniori) : 

* 700 lei /ora — ZIUA 

*800 lei/ora- NOCTURNA 
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de sport cu gazon artificial 
AN 2023 

Echipe de fotbal (seniori) : 

* 700 lei /ora — ZIUA 

*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 

*1.000 lei/ 90 min — ZIUA 

*900 lei /ora — ZIUA 

*1000 lei/ 90 min—ZIUA 

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

AN 2022 AN 2023 

* 1.500 lei/ora * 1.500 lei/ora 

*2.000 lei /90 min *2.000Iei /90 nnin 

-pentru echipele de Liga I , 11, 111 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. 
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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 

*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 

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 

*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 
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*35 lei \ 30 min *45 lei \ 30 min 

5.Tarif utilizare locuri cu platformă i'n incinta Complexului Sportiv "1 Mai" i'n vederea desfăşurării activitătilor de circ, parc 
distractii, jocuri distractive, expozitii si altele asemenea : 

AN 2022 

- 3 lei /mp/zi 

AN 2023 

- 3 lei /mplzi 

* La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 

Tarife utilizate la Clubul Nautic i de Agrement — Plaja Olt 

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) 
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3. Inchiriere Umbrele + şezIonguri (1n 
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 lei/30 min./persoană 13 lei/30 min./persoană 

6. Teren minigolf 11 lei/oră/crosă 

7 lei/30 minIcrosă 

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 lei\30 min nocturna 

35 lei\ora ziva 

18 lei \30 min ziva 

40 lei \ora nocturna 

20 lei\30 min nocturna 

8 Teren volei 25 lei/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. 
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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.(copii>14ani) 

25 lei/oră 

(copii <14 ani insoţiţi) 

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 şedinţe/luna 100 lei/12 şedinţe/luna 

16 Sedinţă ocazională fitness 20 lei/şedinţa 20 lei/şedinţa 

17 Abonament saună 70 lei/5 şedinţe/luna 70 lei/5 şedinţe/luna 

18 Sedinţă ocazională saună 20 lel/şedinţă (max. 15 min.) 20 lei/şedinţă (max. 15 min.) 

19 Sedinţă electrostimulare 45 lei/45 min 45 lei/45 min. 

20 " Electrostimulare — 10 şedinţe 350 lei/10 şedinţe 350 lei/10 şedinţe 

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) 
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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/mustaţă/contur/perciuni) 

10 lei 10 lei . 

30 Spălat păr bărbaţi/uscat/aplicat produse 
styling) 

10Iei 10 lei 

31 Tuns copii+femei 20 lei 20 lei 

32 Spălat păr scurt 10 lei 10 lei 

33 Spălat păr lung 15 lei 15 lei 

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, expoziţii etc.) 

Gratuit pentru beneficiaril 
servicillor oferite de club 

12 lei/zi/loc 

pentru evenimente 
ocazionale (târguri, expoziţii 

etc.) 

La tarifele sus mentionate s-a aplica cota TVA 
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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 adulţi 10 lei/persoană 10 lei/persoană 

* La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 

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

şedinţă 1 oră) 

170 lei/persoană 170 lei/persoană 

5. Abonament anual (maxim 180 sedinţe/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 şedinţe/lună — 
(durata unei şedinţe — 2 ore) 

400 lei/ familie 400 lei/ familie 

8. Abonament familial lunar 

(Doi adulţi — părinţi) 

- Pentru fiecare copil se suplimentează 
cu 25 lei-

- Maxim 15 şedinţe/lună — 
(durata unei şedinţe —1 oră) 

200 lei/familie 200 lei/familie 

9. Abonament familial lunar părinte + 1copil 

- Pentru fiecare copil se suplimentează 
cu 50 lei-

- Maxim 15 şedinţe/lună — 
(durata unei şedinţe — 2 ore) 

300 lei/familie 300 lei/familie 

10. Abonament familial lunar părinte + 1 copil 

(Doi adulţi — părinţi) 

- Pentru fiecare copil se suplimentează 

170 lei/familie 170 lei/familie 
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cu 30 lei-
- Maxim 15 şedinţeilună — 

(durata unei şedinţe — 1 oră) 

11. Abonament cu 8 şedinţe/lună 

(durata unei şedinţe — 2 ore) 

170 lei/persoană 170 lei/persoană 

12. Abonament cu 8 şedinţe/lună 

(durata unei şedinţe — 1 oră) 

90 lei/persoană 90 lei/persoană 

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

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

15. Curs iniţiere 

-adulţi 

- copii 

- grup organizat — copii (max. 15 copii) 

- pentru ceilalţi copii aparţinând aceleiaşi familii se va 
aplica o reducere de 50% 

- 12 şedinţe — 90 min./şedinţă 

350 lei/oră 

250 lei/oră 

190 lei/persoană 

350 lei/oră 

250 lei/oră 

190 lei/persoană 

16. Curs performanţă copii 

(copii de la vârsta de 6 ani) 

200 lei/20 şedinţe 200 lei/20 şedinţe 

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 spă'larea 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 si 1 de Incepători) 
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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 1n curs, 

certificatului de naştereicărţii de identitate i a avizelor medicale obligatorii (pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12); 
• Studenţii - pe baza carnetului de student vizat pentru anul universitar 1n curs, a cărţii de identitate i 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 menţinerea ordinii i liniştii publice, situaţii de urgenţă, altele asemenea, cu ocazia 

efectuării 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. 

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 
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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 furnizarea de servicii sociale de catre organizatiile negurnamentale 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 luptatorii 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 scutirii de la plata impozitului pe clădirile rezidenfiale 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 

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 

sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepţia incăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice). 
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 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 şi temeiul de drept şi va fl Insoţită de actul de identitate al proprietarului, actul de proprietate i documentul justificativ 
al incadrării imobiluluiln categoria menţionată, 1n copii conforme cu originalul. 

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 comunicată solicitantului In termen de 15 zile de la 
data soluţionării. 
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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, 1n condiţiile legii. 

Procedura privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădirile 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 clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi intreprinderi sociale ca 
furnizori de servicii sociale. 

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 şi 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 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 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 şi documentul justificativ 
al Incadrării imobilului 1n categoria menţionată, In copii conforme cu originalul. 
Art. 5. Documentaţia va fi verificată de către compartimentul de specialitate care va Intocmi referatul cu propunere de soluţionare, In 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, In condiţiile legii. 
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Procedura privind acordarea scutirii 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 recunostintei fata de eroii - martirii si luptatorii care 
au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, corespunzător cotel-părţi din dreptul 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 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, corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra 

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 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 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, in 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 i va fi Insoţită de actul de identitate al proprietarului, actul de proprietate şi documentul justificativ 
al Incadrării imobiluluiln categoria menţionatkin copii conforme cu originalul. 
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 
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, In 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 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 luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei 
romane din decembrie 1989 " , in cazul terenurilor aflate in coproprietate scutirea se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de 
proprietate asupra terenului. 
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- lit. d) - terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatiile negurnamentale si intreprinderi sociale ca furnizori 
de servicii sociale; 

Procedura privind acordarea scutirii de la plata impozitului 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 - martirii si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 ", 
corespunzător 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 - martirii si luptatorii care au contribuit la victoria 
Revolutiei romane din decembrie 1989 ", corespunzător cotei-părţi 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 data de 
31 decembrie a anului anterior şi care sunt depuse la organul fiscal până 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. 
Art. 3. Dacă ulterior acordării facilităţii intervine un eveniment care determină modificarea condiţiilor acordării, contribuabilul are obligaţia 

aducerii acestuia la cunoştinţa organului fiscal,In termen de 30 de zile de la data apariţiei 

Art. 4. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde datele de identificare ale solicitantului, elementele de identificare a terenului 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 în categoria menţionată, In copii conforme cu originalul. 
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 flind 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, In condiţiile legii. 
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Procedura privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către 

organizaţii neguvernamentale şi intreprinderi sociale 
ca furnizori de servicii sociale 

Art. 1. Nu se datorează impozit pe terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi Intreprinderi 
sociale ca fiirnizori de servicii sociale. 
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 şi a contribuabililor care au beneficiat 
de aceast'ă 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, In 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 terenului 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 
al Incadrării imobilului în categoria menţionată, 1n copii conforme cu originalul. 

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 
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, in condiţiile legii. 

in conformitate cu dispozitiile art. 489 din codul fiscal, se aprobă aplicarea de majorări la impozite şi taxe locale, 1n considerarea urm'ătoarelor 

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 In ceea ce 
priveşte numărul de angajaţi, domeniul de activitate şi cifra de afaceri ale celor mai importanţi agenţi economici. Exista, de asemenea, si 
alte sectoare industriale ce Inregistrează un număr ridicat de angajaţi, acestea regasindu-se in industria metalurgică, cea a cauciucului, a 
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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) 1n 
domeniile distribuţia apei, sănătate umană i veterinară, spectacole/culturăirecreere, investigaţii şi protecţie i 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 venituri 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 finantele publice locale, potrivit caruia resursele financiare 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 către extinderea oportunităţilor şi asigurarea 
participării comunit'ăţii, 1n particular, şi a tuturor categoriilor de actori urbani, In general, la dezvoltarea urbană. 

Necesitatea asigurării sustenabilităţii strategiei de dezvoltare a oraşului, care Işi propune investiţii 1n dezvoltarea şi promovarea identităţii 
locale, 1n dezvoltarea capitalului uman şiin modernizarea infrastructurii şi serviciilor publice, utilizănd tehnologii moderne şi inteligente; 
Geografice - Municipiul Slatina este reşedinţa şi cel mai mare municipiu al judeţului Olt, caz 1n care trebuie remarcat gradul ridicat de 
dezvoltare urbană atins de municipiul Slatina, In ciuda Incadrării sale In răndul localităţilor de rang II. 
Păstrarea unui nivel al fiscalităţii comparabil cu anii anteriori In scopul asigurării caracterului predictibil al impozitelor şi taxelor locale. 

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 caruia resursele 
financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale sa fie proportionale cu responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale, autoritatea 
deliberativa apare ca indri-tuita sa stabileasca majorarea impozitelor/taxelor, potrivit art. 489 din Codul fiscal si propusa de executiv, sustinuta, 
totodata, si de faptul ca impozitele si taxele locale constituie principala sursa de venit a autoritatii locale. 

DIRECTOR GENE 
CALOTĂ S 
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ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. / 

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 

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

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

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

(4) in 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 procedura Fiscala plafonul creantelor fiscale restante la sfarsitul fiecarui 
semestru se stabileste la 10.000 lei. 

DIRECTOR GENE 
CALOTĂ SĂL 
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ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. / 

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

De asemenea, conf art.266 alin (5),(6) si (7) creanţele fiscale restante aflate 'in sold la data de 31 decembrie a anului, 
mai mici de 40 lei se anuleaza, suma de 40 lei reprezentand limita maximă până la care, prin hotărâre, autorităţile 
deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate. 

Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate 1n sold la data de 31.12.2021, pana la limita maximă a sumei de 
10 lei. 

Se aprobă ca 1n situaţiain care cheltuielile de executare silită a debitelor sunt mai mari decat creanţele fiscale supuse 
executării, conducătorul organului de executare sa dispună anularea debitelor respective. 

DIRECTOR GENE 
CALOTĂ SĂLC 
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Primarul municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 121664/09.11.2022 

REFERAT DE APROBARE 

A proiectului de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor 
locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2023 

Având 1n vedere: 
- prevederile Titlului IX „Impozite şi taxe locale" din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare 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; 
- Legii 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; 

- prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 
in temeiul 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, al art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta Europeana a 
Autonomiei Locale; 
- Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 

- Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum si normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, adoptate prin Legea nr. 24/2000, 
- ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- 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; 
- adresa Institutului National de Statistica privind comunicarea ratei inflatiei pentru anul 2021 la 

5,1%; 

Am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local al municipiului Slatina. 

Constantin S e7"1 OT 

CAPL PO 01/F2 



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA 
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT 

Telefon/Fax: 0349.738.657, Mobil: 0754.017.033 
E-mail: csmslatina(&,yahoo.com , Cod Fiscal: 25755633 

Nr ›ţ3  2022 

Catre, 
Directia Generala Economica 

Comp.Evidenta Impozite si Taxe Locale — Informare Contribuabili 

Avand in vedere adresa dumneavoastra cu nr. 98667 din data de 05.09.2022 , va inaintam Nota de 
fundamentare si Raportul de specialitate privind tarifele ce se vor utiliza de catre Clubul Sportiv Municipal 
Slatina in anul 2023. 

Director 

Stana Andronia aela 
•\`' 
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ţy b :5 
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Intocmit , 

Insp.spec. Belu Ioana 



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL 

SLATINfa 
INTRARE 

NR. 
IEŞIRE 

ZI. ..4.41LUNĂ

Nota de fundametare privind tarifele ce se vor utiliza la 
Clubul Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2023 

Tarifele propuse pentru anul 2023 la Clubul Sportiv Municipal Slatina vor fi la nivelul 
celor aprobate pentru anul 2022. 

Tarifele aprobate prin HCL 404\20.12.2021 pentru anul 2022 pentru accesul la 
obiectivele generatoare de venituri ale Clubului Sportiv Municipal Slatina : Clubul 
Nautic si de Agrement „Plaja Olt" (reprezinta un vad comercial in formare, acesta 
indeplinind , totodata, si o functie comunitara , fiind singura zona de agrement si 
recreere a municipiului Slatina ) , Patinoarul artificial descoperit, Bazinul de inot 
didactic precum si Complexul Sportiv „1 Mai" , au avut la baza : 

-realizarea unui obiectiv, acela de satisfacere a unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică 
a comunităţii locale în municipiul Slatina, 
-intensitatea cererii , dimensiunea pietei , nivelul de preturi ,competitie , 
-analiza tarifelor practicate pe piata serviciilor , a facilitatii/ofertelor agentilor 
economici din domeniu in diferite ocazii si anumitor categorii de beneficiari , 
- facilitarea accesului tuturor cetatenilor la serviciile publice in domeniul sportului , 
prin practicarea unor tarife care sa incurajeze miscarea, in scopul mentinerii starii de 
sanatate fizice si psihice a individului, de sustinere a integrarii sociale a acestuia, 
-distanta fata de centrul Slatinei , zona caracterizata printr- o concentrare mare a unei 
parti insemnate din servicii similare celor oferite de Clubul Nautic si de Agrement 
„Plaja Olt" , 
-la stabilirea tarifelor s-au luat in calcul cheltuielile necesare dotarii, administrarii si 
functionarii acestor obiective , 

Astfel, pentru o mai buna diferentiere a serviciilor oferite si o administrare mai 
eficienta a serviciilor, propunem urmatoarele tarife pentru anul 2023 

Complexul Sportiv "lMai" 

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

Echipe de fotbal (seniori) : 
* 700 lei /ora — ZIUA 
*800 lei/ora- NOCTURNA 
*900 lei/ 90 min — ZIUA 
*1000 lei/ 90 min —NOCTURNA 

2. Tarife utilizare teren de sport cu gazon 
AN 2022 

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

AN 2023 
Echipe de fotbal (seniori) : 
* 700 lei /ora — ZIUA 
*800 lei/ora- NOCTURNA 
*900 lei/ 90 min — ZIUA 
*1000 lei/ 90 min — NOCTURNA 

natural 
AN 2023 

*900 lei /ora — ZIUA 
*1000 lei/ 90 min — ZIUA 

3. Tarife utilizare teren I gazon natural - Stadionul 1 Mai - (teren, vestiare si 



instalatii anexe) 

AN 2022 
* 1.500 lei/ora 
*2.000 lei /90 min 

AN 2023 
* 1.500 lei/ora 
*2.0001ei /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, 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 noctuma 

-teren tenis camp descoperit —zgura 
* 45 lei\ora ziva 
*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 

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 
*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) 
*351ei\30 min nocturna (sezon vara) 
in perioada rece 
*90 lei \ ora 
*45 lei \ 30 min 

5.Tarif utilizare locuri cu plaormă în incinta Complexului Sportiv "1 Mai" in 
vederea desfă şurării activităţilor de circ, parc distracţii, jocuri distractive, expoziţii şi 

altele asemenea : 



AN 2022 AN 2023 
- 3 lei /mp/zi - 3 lei /mp/zi 
* La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 

Tarife utilizate la Clubul Nautic şi de Agrement — Plaja Olt 

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 1ei/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 1ei/30 min./crosă 

11 lei/oră/crosă 

7 1e1/30 minicrosă 

7. Teren tenis de câmp- suprafata 
rapida 

35 lei\ora ziva 
18 lei \30 min ziva 
40 lei \ora nocturna 

20 lei\30 min nocturna 

35 lei\ora ziva 
18 lei \30 min ziva 
40 lei \ora nocturna 

20 lei\30 min nocturna 

8 Teren volei 25 leiJoră ziva 
13 1ei/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 1ei/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 1ei/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.(copii>14ani) 
25 lei/oră 

(copii <14 ani insoţiţi) 

13 lei/30 min. 
(copii <14 ani insoţiţi) 

13 Bărci, vele pentru adulţi 19 1ei/30 min. 19 lei/30 min. 

14 Miniscutere apă intreţinere, intervenţie intreţinere, intervenţie 

15 Abonamente centru fitness 100 lei/12 şedinţe/luna 

20 lei/şedinţa 

100 lei/12 şedinţe/luna 

20 lei/şedinţa 16 Şedinţă ocazională fitness 
17 Abonament saună 70 lei/5 şedinţe/luna 70 lei/5 şedinţeiluna 



18 Sedinţă ocazională saună 20 lei/şedinţă (max. 15 
min.) 

20 lei/şedinţă (max. 15 
min.) 

19 Sedinţă electrostimulare 45 lei/45 min 45 1ei/45 min. 
20 Electrostimulare — 10 şedinţe 350 lei/10 şedinţe 350 lei/10 şedinţe 

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) 

24 Tratament cadă 20 lei/30 min. 20 lei/30 min. 
25 Tuns simplu (copii, bărbaţi) 20 lei 20 lei 
26 Tuns modern bărbaţi 25 lei 25 lei 
27 Tunsoare intreţinere 

(barbă/mustaţă/contur/perciuni) 

10 lei 10 lei 

28 Spălat păr bărbaţi/uscat/aplicat 

produse styling) 
101ei 10 lei 

29 Tuns copii+femel 20 lei 20 lei 
30 Spălat păr scurt 10 lei 10 lei 
31 Spălat păr lung 15 lei 15 lei 
32 Coafat + spălat părul 40 lei 40 lei 
33 Manichiura clasica 30 lei 30 lei 
34 Pedichiura 35 lei 35 lei 
35 Tarif utilizare locuri parcare (150 

locuri) 
Gratuit pentru beneficiarii 
serviciilor oferite de club 
12 lei/zi/loc 
pentru evenimente 

ocazionale (târguri, 
expoziţii etc.) 

Gratuit pentru 
beneficiarii serviciilor 
oferite de club 
12 lei/zi/loc 
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 adulţi 10 lei/persoană 10 lei/persoană 

* La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 



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 şedinţeflună — 
(durata unei şedinţe — 2 ore) 

400 lei/ familie 400 lei/ familie 

8. Abonament familial lunar 
(Doi adulţi — părinţi) 

- Pentru fiecare copil se suplimentează cu 
25 lei-

- Maxim 15 şedinţe/lună — 
(durata unei şedinţe — 1 oră) 

200 lei/familie 200 lei/familie 

9. Abonament familial lunar părinte + lcopil 
- Pentru fiecare copil se suplimentează cu 

50 lei-
- Maxim 15 şedinţeflună — 

(durata unei şedinţe — 2 ore) 

300 lei/familie 300 lei/familie 

. 
10. Abonament familial lunar părinte + 1 copil 

(Doi adulţi — părinţi) 

- Pentru fiecare copil se suplimentează cu 
30 lei-

- Maxim 15 şedinţe/lună — 
(durata unei sedinte — 1 oră) 

170 lei/familie 170 lei/familie 

11. Abonament cu 8 şedinţe/lună 

(durata unei şedinţe — 2 ore) 
170 lei/persoană 170 lei/persoană 

12. Abonament cu 8 şedinţe/lună 

(durata unei şedinţe — 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 



- copii 
- grup organizat — copii (max. 15 copii) 
- pentru ceilalţi copii aparţinând aceleiaşi familii 
se va aplica o reducere de 50% 
- 12 şedinţe — 90 min./şedinţă 

250 lei/oră 
190 lei/persoană 

250 lei/oră 
190 lei/persoană 

16. Curs performanţă copii 
(copii de la vârsta de 6 ani) 

200 lei/20 şedinţe 200 1ei/20 şedinţe 

La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 

inaintea intrării în apă, utilizatorul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar 
necesar, astfel incât ultima etapă să fie spălarea la duş. În 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 i 1 de incepători) 

NOTĂ: 
1. Beneficiază de reducere cu 50°/0 a tarifelor: 
• Elevii cazul depăşirii celor 20 de ore de gratuitate) pe baza carnetului de elev 

avizat pentru anul şcolar în curs, certificatului de naştere/cărţii de identitate i a 
avizelor medicale obligatorii (pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12); 

• Studenţii — pe baza carnetului de student vizat pentru anul universitar in curs, a 
cărţii de identitate i a avizelor medicale obligatorii (pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
11, 12); 
• Pensionarii şi persoanele cu dizabilităţi cu domiciliul în Slatina — pe baza unui 

document corespunzător (pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12); 

2.Beneficiază de reducere cu până la 40°/0 a tarifelor 
• Personalul insărcinat cu menţinerea ordinii şi liniştii publice, situaţii de urgenţă, 

altele asemenea, cu ocazia efectuării 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. 

DI 9R.. 
Stana And A teiLuanek ihaela 
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CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA 

STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT 

Telefon/Fax: 0349.738.657, Mobil: 0754.017.033 

E-mail: csmslatina@yahoo.com , Cod Fiscal: 25755633 

Nr  LK5 5/  • ,z,,c,5 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind tarifele ce se vor utiliza de 

catre Clubul Sportiv Municipal Slatina in anul 2023 

Astfel,luand in considerare : 

2023 

-prevederile art.3, lit.e din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in 

administratia publica, 

-Clubul Sportiv Municipal Slatina este finantat integral din buget local si integral din buget 

de venituri proprii conf art. 67 alin 1) pct .a si c) din Legea nr 273\2006 privind finantele 

publice locale locale, 

- normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, adoptate prin Legea 

nr. 24/2000, 

-HCL nr. 404/20.12.2021 prin care s-au adoptat tarifele practicate de Clubul Sportiv 

Municipal Slatina pentru anul 2022, 

-satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica a comunitatii locale in municipiul 

Slatina , in cadrul obiectivelor ce apartin Clubului Sportiv Municipal Slatina , obiectivul 

Clubul Nautic si de Agrement "Plaja Olt" care reprezinta o zona de agreement cu un grad 

mare de atractie pentru cetatenii municipiului Slatina mai ales in perioada sezonului 

estival,Bazinul de inot Didactic si Patinoarul artificial , precum si Complexul Sportiv "1 Mai" , 

Astfel, pentru o mai buna diferentiere a serviciilor oferite si o adnninistrare mai eficienta a 

serviciilor, propunem Consiliului Local al municipiului Slatina aprobarea nivelurilor tarifelor 

ce vor fi utilizate de Clubul Sportiv Municipal Slatina in anul 2023 



instalatii anexe) 

AN 2022 
* 1.500 lei/ora 
*2.000 lei /90 min 

AN 2023 
* 1.500 lei/ora 
*2.0001ei /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, 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 noctuma 
* 20 lei\30 min noctuma 

-teren tenis camp descoperit —zgura 
* 45 lei\ora ziva 
*23 lei \30 min ziva 
*50 lei \ora noctuma 
*25 lei\30 min noctuma 
-teren tenis camp acoperit 
*45 lei \ora ziva 
*23 lei \30 min ziva 
*50 lei \ora noctuma (sezon vara) 
*25 lei\30 min noctuma (sezon vara) 
in perioada rece 
*60 lei\ora 
*35 lei \ 30 min 

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 noctuma 

-teren tenis camp descoperit —zgura 
* 55 lei\ora ziva 
*30 lei \30 min ziva 
*60 lei \ora noctuma 
*30 lei\30 min noctuma 
-teren tenis camp acoperit 
*65 lei \ora ziva 
*35 lei \30 min ziva 
*70 lei \ora noctuma (sezon vara) 
*351e1\30 min noctuma (sezon vara) 
in perioada rece 
*90 lei\ora 
*45 lei \ 30 min 

5. Tarif utilizare locuri cu platformă in incinta Complexului Sportiv "1 Mai" in 
vederea desfăşurării activităţilor de circ, parc distracţii, jocuri distractive, expoziţii şi 

altele asemenea : 



5. Tarif utilizare locuri cu plafformă în incinta Complexului Sportiv "I Mai" invederea 
desfăşurării activităţilor de circ, parc distracţii, jocuri distractive, expoziţii i altele 
asemenea : 

AN 2022 AN 2023 
- 3 lei /mp/zi - 3 lei /mp/zi 
* La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 

Tarife utilizate la Clubul Nautic şi de Agrement — Plaja Olt 

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 lei/30 min./persoană 13 lei/30 minipersoană 

6. Teren minigolf 11 lei/oră/crosă 

7 lei/30 min./crosă 

11 lei/oră/crosă 

7 1ei/30 min./crosă 

7. Teren tenis de câmp- suprafata 
rapida 

35 lei\ora ziva 
18 lei \30 min ziva 
40 lei \ora nocturna 

20 lei\30 min nocturna 

35 lei\ora ziva 
18 lei \30 min ziva 
40 lei \ora nocturna 

20 lei\30 min nocturna 

8 Teren volei 25 lei/oră ziva 
13 1ei/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 1ei/30min.(copii>14ani) 
25 lei/oră 

(copii <14 ani insoţiţi) 

13 1ei/30 min. 
(copii <14 ani insoţiţi) 

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

(copii <14 ani insoţiţi) 

13 1ei/30 min. 
(copii <14 ani insoţiţi) 

13 Bărci, vele pentru adulţ,i 19 lei/30 min. 19 lei/30 min. 

14 Miniscutere apă intreţinere, intervenţie intreţinere, intervenţie 

15 Abonamente centru fitness 100 lei/12 şedinţe/luna 100 lei/12 şedinţe/luna 



16 Şedinţă ocazională fitness 20 lei/şedinţa 20 lei/şedinţa 

17 Abonament saună 70 lei/5 şedinţe/luna 70 lei/5 şedinţe/luna 

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

20 lei/şedinţă (max. 15 
min.) 

19 Şedinţă electrostimulare 45 1ei/45 min 45 1ei/45 min. 
20 Electrostimulare — 10 şedinţe 350 lei/10 şedinţe 350 lei/10 şedinţe 

21 Masaj Centru SPA 40 1ei/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 1ei/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/mustată/contur/perciuni) 

10 lei 10 lei 

30 Spălat păr bărbaţi/uscat/aplicat 

produse styling) 
10lei 10 lei 

31 Tuns copii+femei 20 lei 20 lei 
32 Spălat păr scurt 10 lei 10 lei 
33 Spălat păr lung 15 lei 15 lei 
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, 
expoziţii etc.) 

Gratuit pentru 
beneficiarii serviciilor 
oferite de club 
12 lei/zi/loc 
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 adulţi 10 lei/persoană 10 lei/persoană 

* La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 



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 şedintă 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 şedinţe/lună — 
(durata unei şedinţe — 2 ore) 

400 lei/ familie 400 lei/ familie 

8. Abonament familial lunar 
(Doi adulţi — părinţi) 

- Pentru fiecare copil se suplimentează cu 
25 lei-

- Maxim 15 şedinţe/lună — 
(durata unei şedinţe — 1 oră) 

200 lei/familie 200 lei/familie 

9. Abonament familial lunar părinte + lcopil 
- Pentru fiecare copil se suplimentează cu 

50 lei-
- Maxim 15 şedinţe/lună — 

(durata unei şedinţe — 2 ore) 

300 lei/familie 300 lei/familie 

10. Abonament familial lunar părinte + 1 copil 
(Doi adulţi — părinţi) 

- Pentru fiecare copil se suplimentează cu 
30 lei-

- Maxim 15 şedinţe/lună — 
(durata unei şedinţe — 1 oră) 

170 lei/familie 170 lei/familie 

11. Abonament cu 8 şedinţe/lună 

(durata unei şedinţe — 2 ore) 
170 lei/persoană 170 lei/persoană 

12. Abonament cu 8 şedinţe/lună 

(durata unei şedinţe — 1 oră) 

90 leiJpersoană 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 

- copii 
- grup organizat — copii (max. 15 copii) 
- pentru ceilalţi copii aparţinând aceleiaşi familii 
se va aplica o reducere de 50°/0 
- 12 şedinţe — 90 min./şedinţă 

350 lei/oră 

250 lei/oră 

190 lei/persoană 

350 lei/oră 

250 lei/oră 

190 lei/persoană 



16. Curs performanţă copii 200 lei/20 şedinţe 200 lei/20 şedinţe 
(copii de la vârsta de 6 ani) 

La tarifele sus mentionate s-a aplicat cota TVA 

inaintea intrării 1n apă, utilizatorul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, 
astfel incât 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 si 1 de incepători) 

NOTĂ: 
1. Beneficiază de reducere cu 50% a tarifelor: 
• Elevii cazul depăşirii celor 20 de ore de gratuitate) pe baza carnetului de elev avizat 

pentru anul şcolar in curs, cerfificatului de naştere/cărţii de identitate şi a avizelor medicale 
obligatorii (pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12); 

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

• Pensionarii si 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 până la 40% a tarifelor 
• Personalul insărcinat cu menţinerea ordinii i liniştii publice, situaţii de urgenţă, altele 

asemenea, cu ocazia efectuării 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. 

DIRECTOR, 
Stana Andronia Luana Miha la 

Consilier juridic 
Selea Elena Tatiana 

Comp.Contabilitate 
Insp.spec.Belu Ioana 



---toffice@primariaslatina.ro

la: IPOT <ipot@mai.gov.ro> 
Trimis: Wednesday, October 5, 2022 10:01 AM 
Către: Bals; Caracal; Corabia; Draganesti-Olt; Piatra-Olt; Potcoava; Scornicesti; Slatina; 

Babiciu; Baldovinesti; Balteni; Barasti; Barza; Bobicesti; Brancoveni; Brastavatu; 
Brebeni; Bucinisu; Calui; Cezieni; Cilieni; Carlogani; Colonesti; Corbu; Coteana; 
Crimpoia; Cungrea; Curtisoara; Daneasa; Deveselu; Dobretu; Dobrosloveni; 
Dobroteasa; Dobrun; Draghiceni; Fagetelu; Falcoiu; Farcasele; Ganeasa; Gavanesti; 
Ghimpeteni; Gircov; Giuvarasti; Gostavatu; Gradinari; Gradinile; Grojdibodu; Gura 
Padinii; lanca; lancu Jianu; Icoana; Ipotesti; lzbiceni; lzvoarele; Leleasca; Maruntei; 
Mihaesti; Milcov; Moninglav; Movileni; Nicolae Titulescu; Obirsia; Oboga; Oporelu; 
Optasi Magura; Orlea; Osica De Jos; Osica De Sus; Perieti; Pirscoveni; Plesoiu; 
Poboru; Priseaca; Radorniresti; Redea; Rotunda; Rusanesti; Scarisoara; Schitu; Seaca; 
Serbanesti; Simburesti; Slatioara; Soparlita; Spineni; Sprincenata; Stefan Cel Mare; 
Stoenesti; Stoicanesti; Strejesti; Studina; Tatulesti; Teslui; Tia Mare; Topana; Traian; 
Tufeni; Urzica; Vadastrita; Valea Mare; Valeni; Verguleasa; Vilcele; Visina; Visina 
Noua; Vitomiresti; Vladila; VOineasa; Vulpeni; Vulturesti; Sarbii Magura; Vadastra 
adresa nr. 32906/04.10.2022 -actualizare innpozit mijloace transport marră. 

32906 05 10 2022 - actualizare impozit mijloace transport marfa.pdf 
Subiect: 
Atasări: 

Buna ziva, 

Regasiti, atasat, adresa nr. 32906/04.10.2022 -actualizare innpozit mijloace transport marfă. 

Cu stima, 
Instituţia Prefectului -Judetul Olt 

Prezentul mesaj este confidential si apartine Ministerului Afacerilor Interne. El se adreseaza numai persoanei 
mentionate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-I primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul 

vizat, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei 

informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa 
ne anuntati imPiiat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-I sterge*i apoi din sistemul dumneavoastra. Apreciem si va 
multumim pentru cooperare! 

This message is confidential and it is property of the Ronnanian Ministry of Internal Affairs. It is exclusively destined 

to the person mentioned as addressee, as well as to any other person authorized to receive it. In case you are not 

the intended addressee, we hereby inform you that the disclosure, copying or distribution of the present 
information, or the initiation of any action based on it, are strictly forbidden and determine legal responsibility. lf 

you have received it by mistake please let us know by reply and then delete it fronn your system. We appreciate your 

cooperation. Thank you! 

PRIMĂRIA 
MUNICIP1ULUI SIATINA 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

Nr. 
.................................. • ............ 

................ .An .............. 



RO 44,N IA 

MINISTERW. AFACERILOR INnRNE 
INSTITUŢIA PREFECTULLII - JUDEŢUL OLT 

Nesecret 
Nr. 32.$06din 05.10.2022 

F.x.unic/Se transmite prin e-mail 
Către, 

TOATE PRIIVIĂRIILE DIN JUDEŢUL OLT 

Stimată doamnă primar, 
Stimate domnule primar, 

Prin prezenta vă invederăm faptul că prin Legea nr. 296/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, la articolul 491, 
Indexarea impozitelor .,s1 taxelor locale, după alineatul (1) a fost introdus un nou 
afineat, alffleatul (1^1), cu următoru1 cuprins: 

"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul 
prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual in funcţie de rata de schimb a 
monedei euro in vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi 
publicată in Jurnalut Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute in 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehkulele grele de marfa pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri. Ctirsul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, 
exprimate in euro, prevăzute in Directiva •1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele 
de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale 
ale Ministerului Finanţelor Publice şiMinisterului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei." •

Astfel, raportat la prevederile legale mentionate anterior, sumele indexate vor 
fi aprobate prin hotărăre .a consiliului local şi se va avea 1n vedere rata de schimb de 
referintă publicată de ătre Banca • Centrală Europeană, pe care o ataşăm la 
prezenta. 

Flor MOREAN SECRETAR GENERAL 
Iulia Geoi ana,TRUICĂ 

Şef Serviciu verificarea legalitătii 
.,licării actelor normative 

( -11 'coleta ŞERBAN 
_ 

I din 1 0:00CDo-wnenteTW,2022Adratatairadara actunlizare impoză iiiiS trarapere nurfadoccdoc - SF/2ex 

Suiewardui Macandro loan Cuza, nr. 12, 230025, SLATINA, OLT, Tekton: 0249/410.104, 
t 0249/432•968, E-mait: Ipot@mal.00r.ro, Webatte: ot.prefaCtura.maLoov.ro 



Uniunii Europene 3.10.2022 

IV 

(Informări) 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE 
UNIUNII EUROPENE 

COMISIA EUROPEANĂ 

Rata de schimb a monedei euro (') 

30 septembrie 2022 

(2022/C 379/02) 

1 euro = 

USD 

JYY 

OKK 

GBP 

SEK 

CHF 

ISK 

NOK 

BGN' 
CZK 
HUF 
PLN 

CRON 
TRY 
AUD 

Moneda 

dolar arnerican 

yen japonez 

coroana daneză 

lira sterlină 

coroana suedeză 

franc elvetian 

coroana islandeză 

coroana norvegiană 

leva bulgărească 

coroana cehă 

forint maghiar 

ziot polonez 

leu românesc nou 

lira turcească 

dolar austrahan 

>4 ',1111 

0,9748 

141,01 

7,4365 

0,88300 

10,8993 

0,9561 

140,90 

10,5838 

1,9558 

24,549 

422,18 

4,8483 

4,949— 0` BRL
18,0841- MXN 

1,5076 

klonnkk 

CAD dolar canadian 

HKD dolar Hong Kong 

NZD dolar neozeelandez 

SGD dolar Singapore 

KRW tvon sud-coreean 

ZAR rand sud-african 

CNY yuan renminbi chinezesc 

HRK kuna croată 

IDR rupia indoneziană 

MYR ringgit Malaiezia 

PHP peso Fdipine 

RUB rubla rusească 

THB baht thallandez 

real brazilian 

peso mexican 

rupir intitark. 

Rata de schimb 

1,3401 

7,6521 

1,7177 

1,4001 

400,69 

17,5353 

6,9368 

7,5240 

14 863,26 

4,5201 

57,276 

36,823 

5,2584 

19,6393 

79,4250 

C) Sursă: rata de achimb de referinţă publicată de către Banca Centrală Europeană. 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Directia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public 

str. Draganesti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249422788, fax 0349414412, e-mail iluminatpublicpms @yahoo.com 

Birou Contabilitate, Resurse Umane 
Compartiment Contabilitate 

Nr. 5838 /20.09.2022 

..... . 
PRIMĂRIA MUMCWW1111 SLAT1NA 

...... _ 

DIRECriA GEN ALĂ 

RE('IST 

CATRE, 
Directia Generala Economica 

Compartiment Evidenta Impozite si Taxe Locale- Informare Contribuabili 

Avand in vedere adresa dumneavoastra cu nr.98667/05.09.2022, inregistrata la institutia 
noastra sub nr.5470/06.09.2022, prin care ne solicitati propunerile privind impozitele si taxele 
locale aferente Directiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public, va transmitem mai jos 
valorile acestora pentru anul 2023, aferente urmatoarelor hotarari: 

I) H.C.L nr.1/11.01.2022 referitoare aprobare:"Regulament privind activitatea de 
ridicare, transport, depozitare, si restituire a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul 
public/privat al municipiului Slatina 

Nr.crt. Denumire taxa Taxa in lei pentru 
anul 2022 

Propunere taxa pentru 
anul 2023 

1. Taxa ridicare, transport si depozitare 
vehicule, caroserii, tonete, rulote, 
motociclete, atase, etc 

200 lei 210 lei 

. Taxa depozitare vehicule, caroserii, 
tonete, rulote, motociclete, atase, etc 

50 lei 53 lei 

//) H.C.L nr.2/11.01.2022 referitoare la modificarea si completarea H.C.L. 
nr.330/22.12.2017, privind aprobare:"Regulament privind activitatea de ridicare, transport, 
depozitare, si restit-uire a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a 
municipiului Slatina 

Nr.crt. Denumire taxa Taxa in lei pentru 
anul 2022 

Propunere taxa pentru 
anul 2023 

1. Ridicare, transport si depozitare 
vehicul, 

500 lei 526 lei 

2. Daca proprietarul sau utilizatorul 
vehiculului ridicat se prezinta la locul 
ridicarii si este de accord cu suportarea 
cheltuielilor efectuate 

200 lei 210 lei 

3 Depozitare 501ei/zi 53 lei 



///) H.C.L nr.3/11.01.2022 referitoare aprobarea Regulamentului privind executia lucrarilor 
Tehnico-edilitare din municipiul Slatina pe domeniul public 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa Taxa in lei pentru anul 
2022 

Propunere taxa in leipentru 
anul 2023 

1. Taxa analiza dosar 50 lei 53 lei 

/V) H.C.L nr. 18/31.01.2022 referitoare la : aprobarea Regulament de organizare si 
functionare al Darcarilor subterane/su raterane/modulare din munici iul Slatina 
Nr.crt. Denumire taxa Taxa in lei pentru anul 

2022 
Propunere taxa 

pentru anul 2023 
1. Abonament parcari 

subterane/supraterane 
1.080/ an bugetar 
(90 lei/luna) 

1135 lei/an 
95 lei/luna 

2. Abonament parcari modulare 600/an bugetar 
(50 lei/luna) 

631 lei/an 
53 lei/luna 

/V) H.C.L nr. 208/27.09.2007 referitoare la: aprobarea tarife de inchiriere pentru 
su rastructura cu nacela aeriana pentru lucrul la inaltime. 
Nr.crt. Denumire taxa Taxa in lei pentru anul 

2022 
Propunere taxa 

pentru anul 2023 
1. Tarif de inchiriere 155 lei/ora 163 lei/ora 

Stabilirea taxelor s-a facut avandu-se in vedere prevederile Legii 227/2015 privind Codul 
fiscal, privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate 
acestora, precum si amenzile aplicabile pentru anul 2022. 

Sumele au fost stabilite prin indexarea cu rata inflatiei pentru anul fiscal anterior. 

DIR CTOR, 
Dascălu Cla i cian 

DIRECV A
ADMţNISTRAREA 

'S112 .A.ZILOR
ILUVItif-JULW 

PUBLIC 

Sef birou, 
Lazar Marta Gin 



two 

Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 02491439377; 439233 fax: 0249/439336 

E.-mail: pms_it@primadaslatina.ro 

DIRECTIA ECONOMICA 
Str.Toamnei nr.6 , tel 02491411307 fax:02491414004 

/03 9 71/9 9, 20 2z 

CATRE, 
COMPARTIMENTUL EVIDENTA IMPOZITE SI TAXE LOCALE-INFORMARE 

CONTRIBUABILI 

Urmarea a adresei nr.98667/05.09.2022 , va inaintam propunerile de taxe locale 
aferente Serviciului Venituri din Administrarea Domeniului Public si Privat, temeiul legal 
pentru instituirea taxei, regulamentul de stabilire si impunere a taxelor speciale, in vederea 
elaborarii Proiectului de hotarare privind stabilirea valorilor taxelor locale pentru anul 2023. 

Sef serviciu 
Lazăr Maria 



CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE 

in conformitate cu art. 486. alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 
nr.227/2015, modificat si completat, potrivit caruia: „Consiliile locale, Consiliul General al 
Municipiului Bucuresti sau Consiliile Judetene, după caz, pot institui taxe pentru 
utilizarea temporară  
Potrivit art.IV din Hotararea Consiliului Local nr.217/29.08.2017 referitor la modificarea 
si completarea Hotararii Consiliului Local nr.202/09.06.2015 privind aprobarea 
procedurii de calcul si de plata pentru taxele de utilizare temporara a locurilor publice 

NIVELURILE STABILITE 
CONFORM HCL 103/2020 
- 
Incepănd cu 01.01.2022 

lei /mp/zi 

NIVELURILE STABILITE
CONFORM HCL 103/2020 
Incepănd cu 01.01.2023 

lei /mp/zi 

Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice atabilite astfel : 
A. Activitate ocazionala 

Al - taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice - pentru desfăşurarea 

activităţtlor de comerţ (vânzări promorţionale - Avon, Oriflame , etc; maşini 

pentru vânzare , comerţ cu produse atimentare ambalate si neambatate-lăzi 

frigorifice de Ingheţată, racoritoare , automate-cafea si ingheţată ) 

5,07 5,33 . 

A2 - taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice - platforme (spaţii de 
expunere, corturi cu ocazia diverselor expoziţit de produse-carţi, flori, etc; 
expunere maştni pentru promovare-publicitate; diverse campanii, evenimente, 
jocuri distractive) 

2,25 2,37 

B. Activitate permanentă 

61- taxa pentru utillizare temporară a locurilor publice-construcţiii provizorii ( chloacuri, 
tonete, rulote) 'in functle 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 utillizare a locurilor publice - panouri publicitare, mijloace publicitare de 
afisaj , altele asemenea mijloace publicitare 

8,87 9,33 

63 - taxa pentru utillizare temporară a locurilor publice - extinderi la spaţii comerciale in 
functie 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 utillizare temporară a locurilor publice - alei ai scări de acces la spaţii 

comerciale in 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 

65 - taxa pentru utillizare temporară a locurilor publice - terase de alimentatie publica, 
diferentiată astfel : 

, pentru utilizarea temporară a locurilor publice "in perioada "in care 
terasa desfăşoară activitatea in baza acordului de funcţionare pe 
zona publică stabilit prin Regulamentul privind organizarea, 
desfăşurarea al autorizarea activitătilor de comerţ ai a serviciilor de 
plată 1n unele zone publice ale municipiului Slatina 

, pentru utilizarea temporară a locurilor publiceln perioada in care 
terasa nu Tai desfăşoara activitatea ( nu există amenajată terasa cu 
mobilier urban) 

2,25 

/ 

0,67 

2,37 

0,71 

Intocmit, 
Sef Serviciu 
Maria Lazăr 



CAPIŢOLUL VI TA)(A PENŢRU FOLOsIREA MIJLOACgLOR DERECLAMA ŞI PUBLICITATE, 

Art. 477 alin. (5) 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTELE STABILITA DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023

i% - 3% 3% 3 % 

Art. 478 alin. (2) 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE INDEXATE DE CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei/nn2 sau fracţiune de m2
- lei/nn2 sau fracţiune de m2 - lei/m2 sau fracţiune de m2

a) 'in cazul unui afişaj situat "in locul l'n care 
persoana derulează o activitate economică 

0 - 32 32 32 

b)In cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei 

altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 
0 — 23 23 23 

intocmit, 

Sef Serviciu 
Lazăr Maria 



CAPITOLUL VIII — TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei - 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
- lei - 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărarile Consiliului Local prin care s-au instituit 
aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ŞI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE iN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA 

Art.13 litera h) din Legea nr.38/2003 privind 
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, 
modificata si completata 

Art.6 litera q) din Ordinul nr.356/2007-Norme 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 
nr.38/2003 

Art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

Art.30 din Legea m..273/2006 

HCL nr.313/30.08.2019 privind aprobare 
reglementari pentru autorizarea, organizarea, 
atribuirea gestiunii si controlul efectuat activitatilor 
de transport in regim de taxi si a dispeceratelor taxi 
in municipiul Slatina. 

Taxe speciale pentru eliberare autorizatie de transport / duplicat 

P 
recum si viza autorizatiei de transport la fiecare 5 ani 334 351 

Taxe speciale pentru eliberare autorizatie taxi / copiei conform 
autorizatiei de transport, ca urmare a solicitarii privind 
duplincat/prelungire/cesionare 

112 118 

Taxe speciale pentru eliberare autorizatie taxi, ca urmare a 
inlocuirii autovehiculului a incetarii contractului de leasing 

1 12 118 

Taxe speciale eliberare autorizatie de dispecerat taxi / duplicat / 
viza anuala 

557 585 

Taxe speciale privind aviz publicitate pentru terti efectuata pe 
taxiurile autorizate 

23/auto taxi 24/auto taxi 

Taxe speciale pentru eliberare cazier de conduita profesionala 
pentru persoane fizice 

97 98 

Taxe speciale pentru eliberare cazier de conduita profesionala 
pentru persoane juridice 

134 141 

Taxe speciale privind acces pentru taxiurile autorizate in statiile 
taxi 

I 12/auto taxi/an 118/auto taxilan 

Taxe speciale pentru eliberare ecusoane pentru taxiuri autorizate 50/buc 50/buc 

Intocmit, 

Sef Serviciu 

Lazăr Maria 



.1 

ANEXA nr.1 la HCL nr.331/22.12.2017 referitor la aprobarea Regulamentului 
privind organizarea, desfăsurarea si autorizarea activităţilor de comerţ si a serviciilor 
de piaţă 1n unele zone publice ale municipiului Slatina 

Conform prevederilor Capitolului VIII — TAXE SPECIALE, art.484 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

Specificatie Nivelurile stabilite an 2022 Nivelurile propuse an 2023 

Taxă pentru eliberare 
Acord de funcţionare - 
Activităţi permanente 39 lei / lună 41 lei / lună 

Taxă pentru eliberare 
Acord de funcţionare - 
Activităţi acazionale 

17 lei / zi 18 lei / zi 

Taxă pentru eliberare 
Acord de publicitate 
temporară 

56 lei / zi 59 lei / zi 

Intocmit, 
Şef Serviciu 
Maria Lazăr 



ANEXA nr.3 la HCL nr.226 / 29.08.2017 referitor la stabilire reglementări privind 
regimul de acces si circulaţie a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare 
de 3,5 tone pe raza municipiului Slatina, prin care s-a aprobat „ Regulamentul privind 
reglementarea circulaţiel cu autovehicule de peste 3,5 tone in municipiul Slatina" 

Conform prevederilor Capitolului VIII - TAXE SPECIALE, art.484 din Legea 
nr.227 / 2015 privind Codul Fiscal, 

Specificatie 
Nivelurile stabilite an 2022 Nivelurile propuse an 2023 

lei/zi lei/saptamână lei/lună lei/zi lei/saptamâna lei/lună 

Taxă specială pentru 
elăberare autorizat,ie 
specială de transport 
pentru transport marfă / 
materiale / utilaje 
autopropulsate utilizate 
in construcţii şi 
tractoare cu sau fară 
remorcă , in funcţie de 
masa maximă 
autorizată: 

3,5 t - 7,5 t inclusiv 56 147 508 59 154 534 

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

14 t — 22 t inclusiv 102 226 959 107 238 1008 

peste 22 t 147 339 1129 154 356 1187 

Intocmit, 
Sef Serviciu 
Maria Lazăr 



Primăria municipiului Slatina 
ARHITECT ŞEF 

Servkild Urbanism, amenajarea teritoritdui 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: officeRprimariasiatinaso site: www.primariaslatina.ro 

Nr. "fvZ2 /9 / - 0 9 2022 
C'ătre, 

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 
COMPARTIMENTUL EVIDENTA IMPOZITE SI TAXE LOCALE- INFORMARE 

CONTRIBUABILI 
Slatina, str. Toamnei, nr.6, jud. Olt 

Referitor la adresa dumneavoastra cu nr. 98667/ 05.09.2022 prin care solicitati 
propunerile privind impozitele si taxele locale aferente Directiei Arhitect Sef, Serviciul Urbanism, 
amenajarea teritoriului, va transmitem mai jos valorile acestora pentru anul 2023: 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa Nivelul propus pentru anul 
2023 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in functie 
de suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism 

Taxa 

Pana la 150 mp, inclusiv 
. 

7 lei 
Intre 151 si 250 mp, inclusiv 8 lei 
Intre 251 si 500 mp, inclusiv 11 lei 
Intre 501 si 750 mp, inclusiv 16 lei 
Intre 750 si 1000 mp, inclusiv 18 lei 
Peste 1000 mp se calculeaza astfel: 18 lei+0,01 lei/mp pentru fiecare 

mp care depaseste 1000 mp 
2. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului initial 
3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei 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 cladirii) 

4. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru 
alte constructii decat cladiri reziclentiale sau cladiri-anexa 

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

5. Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea autorizatiei initiale 

6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau 
partiala, a unei constructii 

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

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari 
necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in 
etapa efectuarii studiilor geotehnice si a celor privind 
ridicarile topografice, sindele de gaze, petrol si alte excavari 

18 lei x numarul de mp efectiv( 
afectati la suprafata solului de 
foraje si excavari 

8. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile 
de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, 
care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire. 

3% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de organizare de 
santier 

9. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de 2% din valoarea autorizata a 



Cristina 

corturi, casute sau rulote ori campinguri lucrarilor de constructii 
10. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru amplasare de 

chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, 
corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile 
si in spatiile publice 

9 lei pentru fiecare mp de 
suprafata ocupata de constructie 

i i. Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de 
racorduri si bransamente la retelele publice de apa, 
canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si 
televiziune prin cablu 

17 lei pentru fiecare racord 

12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 
stradala si adresa 

12 lei 

13. Taxa pentru avizarea Planului urbanistic zonal sau Planului 
urbanistic de detaliu in comisia tehnica de amenajarea 
teritoriului si urbanism 

118 lei 

14. Taxa eliberare copii dupa documente existente in arhiva 
Arhitect Sef 

2 lei/pagina 

15. Taxa infrumusetare cadru public urban (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 ornamentali, realizare 
de mobilier urban, refaceri alei carosabile si pietonale). 
Plata taxei se va face la casieriile Primariei municipiului 
Slatina o data cu plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de 
construire. 

3 lei/suprafata desfasurata 
construita ce urmeaza a se 
executa 

16. Taxa timbru arhitectura 0,05% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructii ,.. 

Stabilirea taxelor s-a facut avandu-se in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 
474 si art. 484, HCL nr. 404/20.12.2021 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor 
locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile pentru anul 2022, HCL nr. 
89/28.02.2022 privind Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajarea 
teritoriului si urbanism, Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, 
folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment. 
Sumele au fost stabilite prin indexarea cu rata inflatiei pentru anul fiscal anterior. 

A hitect Şef, , 
GHIDĂNAC 

Şef Serviciu URBANISM, Consili 

Adrian Ciprian BIRIN Gabriel ESCU 

ke-
Intocmit, 

Mihaela SUSALA 
Irina SEGARCEAN 



Consiliul Local al Municiplului Slatin 
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina 

Str. Prunilor, nr. 8, Slatina, tel: 0249.707.408, fax: 0249.707.409, mobil: 0731.020.602, 
e-mail: spgefs.s1atina(4mail.com, C.I.F. 35373355 

r PRINIĂ R IA 
WIUNICIPÎtILUI SLATINA __. 

DIKECŢ 6A. GU.NERALA 
ECONOM,Ir..T\ 

REGISTRATURĂ 
................... .0. \ a,

Nr. 
........................................ .... ... .. . . .... d 

---:1 --:--"""--- - I
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA 

Direcţia Generală Economică 

Către, 

Referitor la adresa dvs. nr. 98667/05.09. 2022, inregistrată la Serviciul public de 
gestionare a câinilor fără stăpân Slatina la nr. 1220/06.09.2022, cu privire la stabilirea 
valorilor impozabile , impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum 
amenzile aplicate pentru anul 2023, vă tansmirem nota de fundamentare inregistrată la nr. 
1240/12.09.2022 pentru taxele locale ce urmează a fi utilizate de Serviciul public de 
gestionare a câinilor fără stăpân Slatina. in anul 2023. 

Cu stimă, 

DIRECTOR Cons lier juridic 



Consillul Local al municipiului Slatina 
Servielul public de gestionare a căinilor făr'a- stăp'ăn Slatina 

Strada Prunilor nr. 8, Slatina, e-mail : spocfs.slatinat&omail.com te1.0249.707408 , 0731.020602. 

Nr.  1:»/‘°

NOTA DE FUNDAMENTARE 

12 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte taxe 
asim ilate acestora, precum şi amenzile aplicate pentru anul 2023 

Având in vedere : 
- HCL 396/25.11.2015, referitoare la Infiinţarea Serviciului public de gestionare a câinilor făr'ă 

stăpân din municipiul Slatina, art.1, 
- HCL 324/12.12.2017, art. 1 prin care se aprobă regulamentul privind circulaţia, deţinerea, 

capturarea, cazarea, identificarea şi revendicarea ecvideelor, bovinelor, ovinelor şi caprinelor pe domeniul 
public şi privat al municipiului Slatina, 

- Prevederile art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , alin. (1) potrivit căruia „In cazul 
oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă Intr-o anumită sumă in lei sau care este stabilită pe 
baza unei anumite sume 1n lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către 
consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior " , 

- Prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, alin. (1) prin care se 
prevede că pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create 1n interesul persoanelor fizice şi 
juridice, consiliile locale aprobă taxe speciale, 

Datele statistice referitoare la indicele preţurilor de consum ( IPC)/ Rata inflaţiei 1n procent de 
5,1% pentru anul 2021 comunicată de Institutul Naţional de Statistică pe site-ul propriu 1n data de 
09.03.2022, 

- Calculul privind indexarea valorii taxei de capturare a ecvideelor, bovinelor, ovinelor şi 
caprinelor capturate pe domeniul public şi privat al municipiului Slatina, 

- taxă capturare valabilă 1n 2020 =113 lei 
- indice inflaţie 2021 = 5,1 % 
- taxă capturare propusă pentru 
anul 2023 ( 113+5,1% = 118,7 lei 
- rotunj ire = 0,3Iei 
Total taxă propusă pentru anul 2023 = 119 lei. 

Propunem spre dezbatere Consiliului Local al municipiului Slatina modificarea cuantumului taxei privind 
capturarea ecvideelor, bovinelor, ovinelor şi caprinelor prevăzută de HCL 324/2017 , art 2 , de la valoarea 
de 110 lei pentru anul 2022,  la valoarea de 116 lei pentru anul 2023. 

DIRECTOR , 
StInga George 

smIC1111. 

'";'1,11BLICOE 
GESTIOARE

A CMN1LOR 

l 'vkţkiSTĂ°M

VIZAT DE LEGALITATE, 
CONSHIER JURID C 

MarĂn RADA 



Către, 

Primăria municipiului Slatina 
CONPAR11MENT FOND FUNC1AR, CADAS1RU 
Strada M. Kogăiniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: officeQprimadaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.  /tWSO / /5 09,  2022 

DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ, 
Compartimentul Evidenţa Impozite i Taxe Locale 

Urmare adresei dumneavoastră nr. 98667/05.09.2022 prin care ne solicitaţi propunerile 

privind la stabilirea impozitului taxelor locale aferente Compartimentului Fond Funciar, Cadastru, 

vă transmitem solicitarea privind instituirea taxei pentru Atestatul de Producător i Carnetul de 

Comercializare şi taxa pentru Avizare Planuri Cadastrale din tarla. 

- Taxa Atestat de Producător şi Carnet de Comercializare 95 lei 

- Taxa Avizare Planuri Cadastrale 37 lei 

Secretar GeneraLal‘`Municipiului-Slatina, Inspector, 
Mihai Ion IDIiA Valeric PIRVU 

reeimmemee~~~~~~~~~imeinew~mieimeeem~e~ieiliii~1~111111M1 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA 
DIRECTIA ADMINISTRARE PATR1M01VIU 

Str. Unirii, nr. 2B, Slatina, Olt, 230032 
Telefon: 0249/416420, fax: 0249/416426 

Nr• Q\ 4̀ .2  2022 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 
REGISTRATURĂ 

Zi  Luna. 
Nr. 

ţ‘;?. ti jr? 

Către, 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 
Slatina, str. Toamnei, nr.6, jud. Olt. 

Urmare adresei dumneavoastra inregistrată sub nr. 9566/07.09.2022 la Direcţia Administrare 
Patrimoniu, va inaintam alaturat „ RAPORTUL DE SPECIALITATE " la proiectul privind impozitele si taxele 

locale aplicabile pentru anul 2023. 

Sef Servici ULM 
Andrei E 

tijkNIA 
ector E t tiv, 

ed 0 NESCU 
‘ţx p'k 

o irţ 0i) 
0,,-Alsiu‘3\- • 

, OL1 41\. ,

Compartiment Juridic, 
Mihaela OPQRANU 

Inspector, 
Iulian ISCRU 



CONSILFUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA 
DIREC71A ADMINISTRARE PATIMIONIU 

Str. Unirii, nr. 213, Slatina, Olt, 230032 
Telefon: 0249/416420, faX: 0249/416426 

Nr.  /,,,s 9 2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale 

aplicabile pentru anul 2023 

Având in vedere prevederile art.491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, alin. (1) in cazul oricămi 

impozit sau oricărei taxe locale, care constă Intr-o anumită sumă in lei sau care este stabilită pe baza unei anumite 
sume In lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de 
rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Dezvoltării Regionale i Administraţiei Publice. 

Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local i se aplică în anul fiscal următor. La 
nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti." 

Directia Administrare Patrimoniu propune taxele aferente structurii, astfel : 



CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe 

speciale 

„(2) Domeniile in care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru 
serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc 1n conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare." 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
- lei - 

NIVELURILE 
PROPUSE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei - 
Temeiurile juridice, inclusiv botărârile 

Consiliului Local prin care s-au instituit 
aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE 51 DOMENIILE DE ACTIVITATE iN 
CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA 

Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile 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 lichidare 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 Guvernului 
nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de 
interes local 

5.1. Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat având ca obiect 
construirea, modernizarea, administrarea şi 

exploatarea pieţelor agroalimentare, a 
bazarelor, târgurilor şi oboarelor din 

municipiul Slatina, aprobat prin HCL nr. 
131/2011 

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

• Taxe speciale percepute In pieţe, târguri şi bazare 

-inchiriere cântare, inclusiv greutăţi 

3- 6/zi 
3- 6/zi 

-Tarif continnare preţ vânzare al pieţei 27 28 

-Tarif rezervare loc desfacere producatori particulari şi comercianţi in piata/targ 10-113/ 
loc desfacere/luna 

10-119/ 
loc desfacere/luna 

-Tarif acces vehiculele goale in targul de saptămană 

- tracţiune animală 

- autovehicule sub 5 tone 

5-16 
10-21 
16-27 

5-17 
11- 22 
17-28 

r 



- autovehicuIe peste 5 tone 

-Tarif acces animale in târgul de săptămână in vederea comercializării: 

- cabaline si bovine cu vârsta peste 6 luni 
- cabaline si bovine cu vârsta sub 6 luni 
- porcine, ovine, caprine cu vârsta peste 6 luni 
- porcine, ovine, caprine cu vârsta iintre 2-6 luni 
- porcine, ovine, caprine cu vârsta sub 2 luni 

2-21/animal 
2-21/animal 
2-21/animal 
2-21/animal 
2-2 I /animal 

2-22/animal 
2-22/animal 
2-22/animal 
2-22/animal 
2-22/animal 

-Tarif pentru comercializare cereale in târgul de săptămână 1-2/sac 1-2/sac 

-inchiriere grup sanitar de către agenţii economici situaţi in zona adiacentă pieţelor 54-217/Iuna 57-228/1una 

-Chirie teren (platformă) pentru desfacere produse: 
- Piaţa Zahana 
- Piaţa Fraţii Buzeşti 

- Piata Basarabi 
- Piata Ecaterina Teodoroiu 
- Piata Agro-Gară 

- Bazar Zahana 
- Bazar Fr. Buzesti 

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 
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) comercializare produse agro-alimentarein Piaţa Zahana 2-10 /mp/zi 2-10 /mp/zi 

-Chirie teren(mese) comercializare produse agro-alimentare în Piaţa Ec. Teodoroiu 2-8 /mp/zi 2-8 /mp/zi 

-Chirie teren(mese) comercializare produse 1n Bazarul Fraţii Buzeşti, conform schiţei 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 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

4-9 /masă/zi 

-Chirie teren spatii comerciale Piata Ecaterina Teodoroiu: 

TEXTILE 
DETERGENTI 
PREAMBALATE 
EN-GROSS 
CARNE+LACTATE 

56-338/1una 
56-338/Iuna 
56-338/Iuna 
56-338/1una 
56-338/1una 

59-355/1una 
59-355/Iuna 
59-355/1una 
59-355/Iuna 
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 
produse in piete şi bazare 

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

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

-Chirie teren desfacere produse 1n regim de alimentaţie publică 1n târgul de săptămână 2-7 /mp/zi 2-7 /mp/zi 

-Chirie teren comercializare casete audio, video, CD in târgul de săptămână,bazar (locatii 
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, obiecte din lemn (butoaie, mobilier, 
binale, etc) şi alte materiale, din mijloacele auto, in târgul de săptămână 

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

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

-Tarif tranzit in parcarea din Piata Zahana 

• pentru agentii economici care detin boxe de carne 

• 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 

- Tarif intretinere cale de acces pt. agentiii economici care detin spatii comerciale 113/1una 119/1una 

5.2. Regulamentul de organizare şi 

funcţionarea serviciului public de 
administrarea domeniului public şi privat 
având ca obiect administrarea şi exploatarea 
cimitirelor umane din municipiul Slatina, 
aprobat prin HCL nr. 85/2010 

• Taxe speciale percepute in Cimitirele Strehareţi: 

-Manoperă groapă zidită 

637 669 

-Groapă tumată din beton 563 592 

-inmormântare 1n criptă 90 95 

-inmormântare in cavou 113 119 

-Deshumare 90 95 

-Săpat groapă simplă 123 129 

-Tumat bordură 226 238 

-Executat suport lumânări 22 23 

-Montat felinar 16 17 

-inchiriat 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 

-Vopsit gard metalic 4 /mp 
, 

4 /mp 



-Curătat loc de veci 25/3mp 26/3mp 

-Montare cruce 30 32 

-Executat suport cruce 33 35 

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

-Autorizatie deshumare 10 11 

-inchirtat capelă 37/zi 39/zi 

-intretinere cimitir 2,82 /mp/an 3 /mp/an 

-Tămâiat mormânt 77 81 

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

-Concesiune loc de veci — 15 ani 180/3mp I 89/3mp 

-Concesiune loc de veci - 25 ani 225/3mp 236/3mp 

-Concesiune nisă 113 119 

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2023 

- lei - 

Taxă ocupare locuri publice cu materiale de construcţii pentru executarea de

lucrări 

22/mp/zi 

lţik-N

23/mp/zi 

2_, 
41‘"\i 

Sef Serviciu M 
Andrei 12MIA 

Director Exec 
Narcisa Ionela 

Compartiment Juridic, 
Mihaela OPO 

Inspector, 
Iulia ISCRU 



Primăria Slatin 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439.377; 439233 fax: 0249/439.336 
e-mail: officeOprimariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 

Nr.  994  (oş - 

Către, 

DIRECTIA G.ENERALĂ ECONOMICĂ . 
CO1VIPARTIMENT EVIDENTĂ IIVEPOZITE ŞI TAXE LOCALE - INFORMARE 

CONTRIBUABILI 

Urmare adresei dumneavoastră nr. 98667/05.09.2022, vă transmitem alăturat 
Raportul de Specialitate privind propunerile impozitelor i taxelor locale aferente 
Serviciului Cultură - Sport, pentru antd 2023. 

ar, 
Gigi ET LCELEANU 

intocmit, 
Inspector de specialitate 

Mihai — Ma r el HĂU 



Vizat, 
Viceprimar 

Gigi Ernes VI ' LEANTJ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Pentru anul 2023, propunerile pentru stabilirea nivelului taxei acces teatru s-au realizat 
1n conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Taxa acces teatru: 

Art. 484 NIVELURILE PROPUSE 
IN ANUL FISCAL 2022 

Taxa acces teatru pentru reprezentaţii cu producţii proprii 14,6 lei/ tichet 
Taxa acces teatru pentru reprezentaţii cu spectacole 
invitate (producţii realizate de teatre din Bucureşti, 
Craiova, Braşov, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, etc.) 

14,6 lei/ tichet 

Taxa acces teatru pentru alte audiţii (balet, operă, operetă, 
etc.) 

18,3 lei/ tichet 

REGIJ LAMF. NT 
priviud instituirea taxei acces teatru 

I. Prezentul Regulament este instituit în baza: 

art. 30 din LeQea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 
art. 484 din Cegea nr. 227/2015, privind Codul fiscal; 
H.C.L. Slatina nr. 88/20.04.2011. referitor la acordarea de facilităţi la plata taxei acces 

teatru pentru tmele categorii de persoane cu domiciliul in Slatina. 

II. Scopul adoptării prezentului regulament 

Satisfacerea unor cerinţe şi nevoi-de utilitate -pUblică a comunităţilor locale in municipiul 
Slatina, constând în creşterea- gradulul•de .'aMbiertt în seopui sprijinirii actului educaţional prin 
promovarea de activităţi culturale, care pot aduce beneficii socio-culturale locuitorilor 
municipiului Slatina, este asigurată. Centrul Cultural „Eugen Ionescu" este una dintre structurile 
care contribuie la Indeplinirea acestor cerinţe. 

in ultima perioada se constată creşterea fluxului de solicitări formulate de locuitorii 
municipiului Slatina, privind obţinerea tichetelor de intrare la reprezentaţiile teatrale organizate 
1n cadrul Centrultii Cultural „Eugen Ionescu". • 

• Cum activitatea specifică administraţiei publice trebuie să aibă 1n vedere principiul 
orientării către cetăţeni şi conştientizând n3voile acestora, se impune adoptarea unor .măsuri eare 
să asigure operativitatza în rezolvarea sdlICitărilor acestora, prin asigurarea accesului cetăIenilor 

la reprezentaţiile .teatrale. 
Pria adoptarea a.cestor Soluţii se . urniăreşte .In -acelasi tirnp şi imbunătăţirea funcţionării 

Centrului Cultural „Eugen Ionescu", care garantează cornunităţii locale aclucerea la indeplinire 
cu operativitate a solicitărilor, prin instituirea unor taxe SpeciaIe.. • 



III. Mecanismul de instituire a taxei acces •teatru 

• 

• 

Art. 1. Pentru purierea 1n• aplicare a prevederilor prezentului Regulament privind accesul 
cetăţenilor municipiului Slatina în sala de teatru a Centrului Cultural „Eugen Ionescu", se 
instituie următoarele taxe speciale: • 

1.1. 14,6 lei - Taxa acces teatru pentru reprezentaţii cu producţii proprii; 
1.2. 14,6 lei — Taxa acces teatru pentru reprezentaţii cu spectacole invitate (producţii 

realizate de teatre din Bucureşti, Craiova, Caracal, Braşov, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, etc.); 
1.3. 18,3 lei — Taxa acces teatru pentru alte audiţii (balet, operă, operetă, etc.). 
Art. 2. Pentru accesul In sala de teatru se anexează taxei eliberate, tichetul de intrare. 
Art. 3. Taxa acces teatru se achitA la casieriile din cadrul Centrului Cultural „Eugen Ionescu", în 

fiecare zi de luni până miercuri, inclusiv, Intre orele 08:00 — 16:00. 
Art. 4. Tichetele de intrare rămase neutilizate, se eliberează gratuit cetăţenilor cu domiciliul pe 
raza municipiului Slatina, pe bază de act de identitate, doar 1n ziva reprezentaţiei, Intre orele 
08:00 - 16:00. 
Art. 5. 
1.1. Beneficiază de scutire la plata taxei de acces teatru următoarele categorii de persoane: 

Posesorii legitimaţiilor eliberate de Guvernul României in baza H.G. nr.385/2004 privind 
accesul gratuit la actul de cultura, la nivel naţional, al pensionarilor care au activat 
minimum 10 ani in domeniul cultural-artistic; 
Persoanele fizice prevăzute 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, precum si celor deportate in străinătate ori constituite in prizoniei, 
republicat , cu modificările si completările ulterioare ; 
Persoanele care beneficiază de prevederile Legii recunoştinţei fata de eroii-martiri si 
luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane dn decembrie 1989 nr. 
341/2004; 
Veteranii de razboi si vaduvele veteranilor de razboi; 
Adulţii cu handicap grav sau accentuat, precum si persoanele care îi Insoţesc. 

1.2. Elevii, studenţii, pensionarii si adulţii cu handicap mediu şi uşor beneficiază de reducerea 
cu 50% a taxei de acces teatru. 
1.3. Facilităţile prevăzute 1 pct. 1.1. si 1.2. se acorda numai solicitanţilor care se prezintă 
personal la casieria Centrului Cultural Eugen Ionescu cu actul de identitate şi cu documentele 
legal valabile, 1n copie i original, care sa ateste Incadrarea Intr-una dintre categoriile enunţate, 
accesul gratuit putând fi solicitat de persoanele Indreptăţite, pentru fiecare spectacol in parte, cel 
târziu 1n preziva susţinerii acestuia. 

intoemlt, 
Inspector de specialitate 

Mihai — Marcel ILĂU 



PRIMARIA MUNICIPIULU1 SLAT1NA 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: officeQprimadaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Direcţia Generala Economica 

Nr. 121667/09.11.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale 

aplicabile pentru anul 2023 

Pentru anul 2023, propunerile pentru stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor 
locale s-au realizat având In vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările i completările ulterioare. 

Astfel, luând in considerare dispoziţiile 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 şi ale art. 9, pct. 3 
din Carta Europeană a Autonomiei Locale, ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul 
fiscal, 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, ale Legii 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, ale Legii nr. 207/2015, privind Codul de 
procedură fiscală, prevederile Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 
privind procedura înmatriculării, inregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie 

provizorie sau pentru probe a vehiculelor, ale Legii tinerilor nr. 350/2006, precum si cele ale OUG 
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, luând In considerare prevederile Legii nr. 
273/2006, privind finanţele publice locale, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, precum si normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
adoptate prin Legea nr. 24/2000 şi, de asemenea, adresa Institutului National de Statistica privind 
comunicarea ratei inflaţiei pentru anul 2021 la 5,1%, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 

C379/6/3 octombrie 2022, privind rata de schimb a monedei euro In vigoarein prima zi lucrătoare 

a lunii octombrie, Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri, avute 1n vedere 1n aplicarea dispoziţiilor art. 491 din Codul fiscal, având 

1n vedere adresa nr. 121664/09.11.2022 privind proiectul de hotătire nr. 363/29.10.2021 şi 

referatul de aprobare nr. 121787/09.11.2022, 
Propunem Consiliului Local al municipiului Slatina aprobarea nivelurilor impozitelor, 

taxelor şi a altor categorii de venituri datorate bugetului local al municipiului Slatina pentru anul 

2023, luând 1n considerare specificul zonei, categoria de obligaţie bugetară, categoria de subiect 

impozabil, scutiri, bonificaţii si alte elemente concludente, precum şi stabilirea de cote adiţionale 

având 1n vedere criteriile prevăzute de lege si necesităţile bugetului local al municipiului Slatina, 

după cum urmează: 

Impozitele si taxele care constituie, potrivit dispoziţiilor art. 454 din Codul fiscal, venituri 

la bugetul local sunt: 
1. Impozitul pe clădiri si taxa pe clădiri, conform capitolului II al titlului IX; 

2. Impozitul pe teren si taxa pe teren, conform capitolului III al titlului IX; 

3. Impozitul pe mijloacele de transport, conform capitolului IV al titlului IX; 



4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor, conform capitolului V al 
titlului IX; 

5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, conform capitolului VI al 
titlului IX; 

6. Impozitul pe spectacole, conform capitolului VII al titlului IX; 
7. Taxe speciale, conform capitolului VIII al titlului IX; 
8. Alte taxe locale, conform capitolului IX al titlului IX in Codul fiscal, precum si majorările 

de Intârziere aferente acestora. 
Constituie, de asemenea, venituri ale bugetului local, amenzile si accesoriile aferente 

categoriilor enunţate mai sus, amenzile aplicate contravenienţilor persoane fizice şi de alte organe 
constatatoare decât organele fiscale, taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de 
lege, conform art. 494, alin. 10 din codul fiscal. 

INIPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI 

Impozitul pe clădiri se datorează bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale 1n care 
este situata clădirea, pe intregul an fiscal, de catre persoana care are in proprietate cladirea la data 
de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Proprietarul cladirii are obligatia depunerii la organul 
fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, a declaratiei de impunere, in 
termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii, chiar daca aceasta a fost executata fara 
autorizatie de construire si datoreaza impozit incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator. De 
asemenea, orice modificare de natura extinderii, imbunatatirii, desfiintarii totale sau partiale, 
schimbare integrala sau partiala a folosintei sau alte asemenea, precum si in cazul reevaluarii unei 
cladiri, proprietarul are obligatia depunerii unei noi declaratii la organul fiscal local in a carui raza 
teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii, inclusiv in 
cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de desflintare si datoreaza impozit incepand 
cu data de 01 ianuarie a anului urmator, iar în cazul oricăror modificări aduse unei clădiri 

existente cu destinaţie nerezidenţială, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile 

a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere 

la organul fiscal local 1n a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, 1n termen de 30 de 
zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat 1n noile condiţii 

Incepand cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

Impozitul pe cladiri in cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise 

in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii 

cadastrului si a publicitatii imobiliare, va fi determinat potrivit suprafetelor care corespund 

situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru şi se datorează de la data de 01 ianuarie a anului 

urmator celui 1n care se Inregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru şi publicitate 

imobiliară, ca anexă la declaraţia fiscală. 

Taxa pe cladiri se se datorează bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale 1n care 

este situata clădirea, de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public, lunar, 

proportional cu perioada pentru care este constituit, prin contract, dreptul de concesiune, 

inchiriere, administrare sau folosinta, in favoarea oricaror entitati (altele decat cele de drept 

public), care au date in concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, cladiri proprietate 

publica sau privata a statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, in conditii similare 

impozitului pe cladiri. 



in cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, 1n temeiul unui contract de 
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, 
titularul dreptului de concesiune, Inchiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei 
declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării 1n vigoare a 
contractului. in cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, 1n temeiul unor contracte 
de concesiune, Inchiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, 

persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, Inchiriere, administrare ori 
folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare intrării 1n vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a 
acestor contracte. 

De asemenea, orice situatie care determina modificarea taxei obliga persoana care o 
datoreaza, la depunerea unei noi declaratii la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de 
competenta se afla cladirea, la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia 
respectiva. 

Pentru perioada in care pentru o cladire se plateste taxa pe cladiri, nu se datoreaza impozitul 
pe cladiri. 

Depunerea declaratiilor reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de 
scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri. 

in cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, 1n 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 1n vigoare a contractului 
şi datorează taxa pe clădiri Incepand 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. 
Beneficiarul scutirii de la plata impozitului/taxei pe cladiri este orice persoana care se afla 

intr-una dintre situatiile prevazute la art. 456, alin. 1 din Codul fiscal, care Indeplinesc condiţiile 

prevăzute de lege. 

in temeiul dispoziţiilor art. 456 alin. 2 din Codul fiscal şi a normelor metodologice de 
aplicare, pentru anul 2023, propunem acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri 

pentru următoarele categorii de clădiri: 

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 utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi Intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, 

cladirile folosite ca domiciliu 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, 

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

Scutirea se acordă Incepând cu data de 01 ianuarie 2023, pe bază de cerere, persoanelor 

care deţin documente justificative valabile la data de 31.12.2022 şi sunt depuse până la primul 

termen de plată 1n copie conformă cu originalul ori aflate la dispoziţia Direcţiei Generale 

Economice şi din care să rezulte Indeplinirea condiţiei cerute de lege pentru fiecare dintre 

categoriile de clădiri beneficiare ale scutirii. 



Procedura privind acordarea scutirii de la plata impozitului 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 

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 sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepţia incăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice). 
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 decembrie a anului anterior şi care sunt depuse 
la organul fiscal până 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 deterrnină modificarea 
condiţiilor acordării, contribuabilul are obligaţia aducerii acestuia la cunoştinţa organului fiscal,In 
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 şi documentul justifIcativ 
al incadr'ării imobiluluiin categoria menţionată, 1n copii conforme cu originalul. 
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 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,In condiţiile legii. 

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

organizaţii neguvernamentale şi Intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. 
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 şi a contribuabililor care au beneficiat de 

aceast'ă 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 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 şi documentul justificativ 
al Incadrării imobiluluiln categoria menţionată,In copii conforme cu originalul. 
Art. 5. Documentaţia va fi verificată de către compaitimentul 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 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, in condiţiile legii. 

Procedura privind acordarea scutirii 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 recunostintei fata de eroii - martirii si luptatorii 

care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, 
corespunzător cotei-părţi din dreptul 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 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, 
corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra clădirii. 

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 decembrie a anului anterior şi 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 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, 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 şi documentul justificativ 

al Incadrării imobiluluiin categoria menţionată, In copii conforme cu originalul. 

Art. 5. Documentaţia va fi verificată de către compartimentul de specialitate care va Intocmi 

referatul cu propunere de soluţionare, in sensul acordării sau respingerii scutirii, pentru aprobare, 

conducerii organului fiscal, măsura fiind comunicată solicitantului 1n 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,In condiţiile legii. 

incepând cu anul 2023, determinarea impozitului/taxei pe clădiri se efectuează potrivit 

regulilor prevăzute de OG nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, precum şi a 

celor prevăzute de 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, după 
cum urmează: 

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii, iar pentru clădirile 
nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii. 

Valoarea clădirii, exprimată 1n lei, atât pentru clădirile rezidenţiale, cât şi pentru cele 
nerezidenţiale, se determină prin Insumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a 
valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse 1n Studiile de piaţă referitoare la 
valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din România. 

in situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din 
studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici 
decât valorile impozabile determinate conform prevederilor legale în vigoare la data de 31 
clecembrie 2022, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra 
valorii impozabile determinate conform prevederilor legale 1n vigoare la data de 31 decembrie 
2022, 1n cazul clădirilor rezidenţiale, respectiv asupra ultimei valori Inregistrate 1n baza de date a 
organului fiscal la 31 decembrie 2022, 1n cazul clădirilor nerezidenţiale, cote ce se stabilesc prin 
hotărârea del iberativului. 

Pentru clădirile nerezidenţiale utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii. 

in cazul clădirilor care au in componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu 
destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină 1n funcţie de destinaţia 

suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare 

destinaţiei majoritare, asupra valorii Intregii clădirii. Contribuabilii au obligaţia de a declara la 
organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită 1n scop 
nerezidenţial, Insoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi 1n evidenţa fiscală a 
unităţii administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal se face 1n termen de 30 de zile de la 
data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale. in cazul 1n care contribuabilii nu 
declară la organul fiscal local suprafaţa folosită 1n scop nerezidenţial 1n condiţiile precitate, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale 

asupra valorii Intregii clădiri aflate 1n evidenţele organului fiscal local. 

Valoarea impozabilă a clădirii nerezidenţiale se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui 

raport de evaluare a clădirii Intocmit de un evaluator autorizat 1n conformitate cu standardele de 

evaluare a bunurilor aflate 1n vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul 

termen de plată din anul de referinţă. 

in cazul 1n care proprietarul clădirii, persoană fizică, nu depune raportul de evaluare la 

organul fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează 

prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457. 

În cazul In care proprietarul clădirii, persoană juridică, nu a actualizat valoarea impozabilă 

1n ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, până la primul termen de plată cota impozitului/taxei 

pe clădiri este de 5%. 
in cazul 1n care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxă nu a actualizat valoarea 

impozabilă 1n ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fl datorată de 



proprietarul clădirii, cu condiţia ca acesta să fi fost notificat de către organul fiscal competent, 1n 
condiţiile legii. 

Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinţă 
se vor utiliza valorile cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind 
proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 
România, aferente anului anterior celui de referinţă, iar 'in cazul In care, valoarea este exprimată 1n 
euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin Inmulţirea suprafeţei construite desfăşurate exprimate 
1n metri pătraţi, cu valoarea pe metru pătrat cuprinsă 1n aceste studii şi se va utiliza cursul de 
schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin Insumarea suprafeţelor 

secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 
subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi 

teraselor neacoperite. 
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 

atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin Inmulţirea suprafeţei utile a 
clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

in situaţia 1n care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România nu 
conţin informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unit'ăţi 

administrativ-teritoriale, se vor aplica următoarele reguli: 
a) In cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul 
fiscal, 1n vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin 
hotărâre a consiliului local. 

b) 1n cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 
minimum 0,5% asupra ultimei valori Inregistrate In baza de date a organului fiscal, la data de 31 
decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 

Organele fiscale locale vor efectua reIncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafeţe 

rezidenţiale, cât şi suprafeţe nerezidenţiale, 1n categoria clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, 

1n baza informaţiilor pe care le deţin şi a situaţiei existente la 31 decembrie a anului anterior celui 
de referinţă. 

Organele fiscale locale Intocmesc şi transmit contribuabililor comunicări referitoare la 

valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, 

calculate In baza valorilor cuprinse In Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind 

proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 

România. in situaţia in care contribuabili nu răspund organului fiscal 1n termen de 30 de zile de la 

primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor comunicate. 

Propunem ca impozitele/taxele pe cladiri astfel rezultate să fie majorate 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 trei 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 

persoanelor juridice. 



in cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, impozitul pe 
clădiri se datorează de locatar incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator celui in care a fost 
incheiat contractul, respectiv de catre locator, in cazul incetarii contractului, incepand cu data de 
01 ianuarie a anului urmator incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 
documente care atesta intrarea bunului in posesia locatorului, ambii avand obligatia depunerii 
declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, 
in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau, dupa caz, a incheierii 
procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente care atesta intrarea bunului in 
posesia locatorului, documente care vor fi atasate declaratiei. 

Plata impozitului/taxei pe cladiri se efectueaza anual, in doua rate egale, pana la 31 
martie si 30 septembrie, inclusiv, cu exceptia impozitului pe cladiri de pana la 50 de lei inclusiv, 
care se plateste integral la primul termen de plata. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei 
pe clădiri, datorat pentru Intregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 
respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local, astfel 
incat propunem acordarea bonificatiei de 10% in cazul persoanelor fizice, respectiv 2% in cazul 
persoanelor juridice. Plata taxei pe cladiri se efectueaza lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare 
fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de 
concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta (in cazul contractelor care se referă la perioade 
mai mici de o lună şi nu mai mari de un an) . 

IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 

Impozitul pe teren se datorează bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale In care 
este amplasat terenul, pe intregul an fiscal, de catre persoana care are in proprietate terenul la data 
de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Proprietarul terenului are obligatia depunerii la organul 
fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, a declaratiei de impunere, in 
termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit incepand cu data de 01 ianuarie a 
anului urmator. De asemenea, modificarea categoriei de folosinta a terenului mentine obligatia 
proprietarului acestuia de a depune o noua declaratie la organul fiscal local in a carui raza 
teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data modificarii si datoreaza 
impozit incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator. 

Tot de la data de 01 ianuarie a anului urmator se datoreaza impozitul pe teren si in cazul 

modificarii incadrarii terenului in functie de rangul localitatii sau zona sau intervine un eveniment 

in care conduce la modificarea impozitului, in cursul unui an; 
Impozitul pe teren, in cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise 

in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii 

cadastrului si a publicitatii imobiliare, va fi determinat potrivit suprafetelor care corespund 

situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru, şi se calculează conform noii situaţii Incepând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor celui In care se Inregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de 

cadastru şi publicitate imobiliară, ca anexă la declaraţia fiscală. 

Taxa pe teren se se datorează bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale 1n care 

este amplasat terenul, lunar, proportional cu perioada pentru care este constituit, prin contract, 

dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, de catre orice entitati (altele decat 

cele de drept public), care au date in concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, terenuri 

proprietate publica sau privata a statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. Persoana care 



datoreaza taxa pe teren este persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public si 
are obligatia depunerii la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla 
terenul, a declaratiei de impunere, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in 
vigoare contractul, care se ataseaza declaratiei. De asemenea, orice situatie care determina 
modificarea taxei atrage obligatia persoanei care o datoreaza, la depunerea unei noi declaratii la 
organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, la data de 25 a lunii 
urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia respectiva. 

in cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, 1n 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 inh.ării 1n vigoare a contractului 
şi datorează taxa pe teren Incepând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

Pentru perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren, nu se datoreaza impozitul 
pe teren. 

Depunerea declaratiilor reprezinta o obligatie in cazul persoanelor care beneficiaza de 
scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe teren. 

In cazul terenurilor prevazute la art. 464, alin. 2, propunem acordarea scutirii de la plata 
impozitului pe teren contribuabililor care detin in proprietate suprafete de teren aferente 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 - martirii si 
luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 ", corespunzător 

cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra terenului, terenurile utilizate pentru furnizarea de 
servicii sociale de catre organizatiile neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de 
servicii sociale, facilitate aplicabila de la data de 01 ianuarie a anului urmator celui in care 
persoana depune documente justificative. 

Procedura privind acordarea scutirii de la plata impozitului 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 - martirii si luptatorii care au contribuit la victoria 

Revolutiei romane din decembrie 1989 ", corespunzător 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 - martirii si luptatorii care au contribuit 

la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 ", corespunzător cotei-părţi 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 data de 31 decembrie a anului anterior şi care sunt depuse 

la organul fiscal până 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, 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 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 incadrării imobilului 'in categoria menţionată, 1n copii conforme cu originalul. 
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 flind comunicată solicitantului în termen de 15 zile de la data 
soluţionării. 

Art. 6. În 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 organizaţii neguvernamentale şi Intreprinderi 

sociale ca furnizori de servicii sociale 

Art. 1. Nu se datorează impozit pe terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către 

organizaţii neguvernamentale şi intreprinderi sociale ca furnizori 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 decembrie a anului anterior şi care sunt depuse 
la organul fiscal până la primul termen de plată, precum şi a contribuabililor care au beneficiat de 
această facilitateln 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 solicitantului, 
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 Incadrării imobilului în categoria menţionată, 1n copii conforme cu originalul. 
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 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, 1n condiţiile legii. 

Prin Ordonanţa de Guvern nr. 16/2022 a fost schimbat modul de determinare a impozitului 

pe teren, 1n sensul In care, Incepand cu 01.01.2023, 1n cazul unui teren amplasat 1n intravilan, 
Inregistrat 1n registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 

teren se stabileşte prin Inmulţirea suprafeţei terenului, exprimată 1n hectare, din care se scad 

suprafeţele de teren acoperite de clădiri. 

Impozitul/taxa pe terenul amplasat in intravilan, incadrat in registrul agricol in 
categoria de folosinta terenuri cu construcţil, datorat de contribuabili persoane fizice şi juridice 

se stabileşte 1n funcţie de suprafaţa terenului, exprimata in hectare si rangul localităţii 1n care este 

amplasat terenul, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri prin inmultire, raportat 

la zona si categoria de folosinta conform incadrarii facute de autoritatea deliberativa si a tabelului 

prevăzut 1n art. 465, alin. 2 din Codul fiscal, valorile impozabile flind in cazul localitatii de rang 



intre 6.042 lei/ha — 15.106 lei/ha pentru zona A, pentru care, tinand cont de rata 
inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, de 5,1%, rezulta 7.165,84 
lei/ha - 17.915,47 lei, astfel Incât propunem 7.166 lei/ha in cazul persoanelor fizice si 
9.854 lei/ha in cazul persoanelor juridice, prin raportare la valoarea practicată In anul 
anterior. 
intre 4.215 lei/ha — 10.538 lei/ha pentru zona B, pentru care, tinand cont de rata 
inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, de 5,1%, rezulta 4.935,67 
lei/ha — 12.498,14 lei/ha astfel Incat propunem 4.936 lei/ha in cazul persoanelor fizice 
si 6.874 lei/ha in cazul persoanelor juridice, prin raportare la valoarea practicată in anul 
anterior. 
intre 2.668 lei/ha — 6.670 lei/ha pentru zona C, pentru care, tinand cont de rata inflatiei 
comunicata de Institutul National de Statistica, de 5,1%, rezulta 3.164,25 lei/ha — 
7.910,66 lei/ha astfel Incât propunem 3.164 lei/ha in cazul persoanelor fizice si 4.352 
lei/ha in cazul persoanelor juridice, prin raportare la valoarea practicată 1n anul 
anterior. 
intre 1.410 lei/ha — 3.526 lei/ha pentru zona D pentru care, tinand cont de rata inflatiei 
comunicata de Institutul National de Statistica, de 5,1%, rezulta 1.672,26 lei/ha — 
4.182,90 lei/ha astfel Incât propunem 1.672 lei/ha in cazul persoanelor fizice si 2.299 
lei/ha in cazul persoanelor juridice, prin raportare la valoarea practicată 1n anul 
anterior. 

Impozitul/taxa pe terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la 
alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, datorat de contribuabilii 
persoane fizice şi juridice, se determina prin inmultirea suprafetelor terenurilor pe categorii 
de folosinta, cu suma corespunzatoare categoriei de folosinta si zonei, stabilite in tabelul de mai 
jos, prevazut In art. 465, alin. 4, impozitul astfel rezultat inmultindu-se cu coeficientul de corectie 
corespunzator rangului II al municipiului Slatina, respectiv 4,00, conform tabelului prevazut la art. 
465, alin. 5 din Codul fiscal. 

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate 
'in lei pe hectar prevazute de Codul fiscal si indexate tinand cont de rata inflatiei comunicata de 
Institutul National de Statistica, de 5,1%, potrivit dispozitiilor art . 491: 

Nr. 
crt. 

Zona 

Categoria de folosinţă _ 
1 Teren arabil 33,19 24,88 22,51 17,76 

2 Păşune 24,88 22,51 17,76 15,39 

Fâneaţă 24,88 22,51 17,76 15,39 

4 Vie 54,53 33,19 33,19 22,51 

Livadă 62,82 54,53 41,49 33,19 

6 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 
33,19 24,88 22,51 17,76 

Teren cu ape 17,76 15,39 9,46 0 

Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 



Prin excepţie, impozitul/taxa pe terenul amplasat In intravilan, inregistrat in registrul 
agricol la alta categorie de folosinta decat aceea de terenuri cu constructii, datorat de 
contribuabili persoane juridice se stabileste in acelasi fel ca si in cazul impozitului pe terenul 
extravilan numai cu indeplinirea cumulativa a doua conditii: aceea de a avea prevazut in statut, ca 
obiect de activitate, agricultura, respectiv sa aiba inregistrate, in evidenta contabila, pentru anul 
fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea de activitati agricole. 

Impozitul/taxa pe terenul amplasat In extravilan datorat de contribuabili persoane 
fizice şi juridice se stabileşte prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, din care se 
scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri cu suma prevăzuta 1n tabelul art. 465, alin. 7 din 
Codul fiscal, stabilita de autoritatea deliberativa, rezultatul flind inmultit cu coeflcientul de 
corectie prevazut la art. 457, alin. 6 (coeficient 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), valorile propuse pentru anul fiscal 2023 fiind determinate prin raportare la nivelul minim 
prevăzut de lege şi indexate tinand cont de rata inflatiei comunicata de Institutul National de 
Statistica, de 5,1%, astfel: 

Nr. 
crt 

Categoria 
de folosinţă 

NIVELURILE PROPUSE iN ANUL FISCAL 2023 

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 
1 Teren cu construcţii 

Intre 22 lei si 31 
lei 
Propunere 26 lei 

(Supr.x ...) x 2,4 
(Supr.x...) x 2,3 

(Supr.x...) x 2,2 (Supr.x ...) x 2,1 

2 Arabil 
Intre 42 lei si 50 
lei 
Propunere 50 lei 

(Supr.x...) x 2,4 

(Supr.x...) x 2,3 (Supr.x...) x 2,2 

(Supr.x...) x 2,1 

3 Păşune 

Intre 20 lei si 28 
lei 
Propunere 24 lei 

(Supr.x...) x 2,4 (Supr.x...) x 2,3 (Supr.x...) x 2,2 (Supr.x...) x 2,1 

4 Fâneaţă 

Intre 20 lei si 28 
lei 
Propunere 24 lei 

(Supr.x...) x 2,4 (Supr.x...) x 2,3 (Supr.x...) x 2,2 (Supr.x...) x 2,1 

5 Vie pe rod, alta 
decât cea prevăzută 

la nr. crt.5.1 
Intre 48 lei si 55 
lei 
Propunere 57 lei 

(Supr.x...) x 2,4 
(Supr.x...) x 2,3 (Supr.x...) x 2,2 

(Supr.x...) x 2,1 

5.1 Vie până la intrarea 
pe rod 

X X X X 



0 lei 
6 Livadă pe rod, alta 

decât cea prevăzută 

la nr. crt.6.1 
Intre 48 lei si 56 
lei 
Propunere 57 lei 

(Supr.x...) x 2,4 (Supr.x...) x 2,3 
(Supr.x...) x 2,2 

(Supr.x...) x 2,1 

6.1 Livadă până la 
intrarea pe rod 
0 lei 

X X X X 

7 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie 

forestieră, cu 
excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 
7.1 

Intre 8 lei si 16 lei 
Propunere 9 lei 

(Supr.x...) x 2,4 (Supr.x...) x 2,3 (Supr.x...) x 2,2 (Supr.x...) x 2,1 

7.1 Pădure 1n vârstă de 
până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de 
protecţie 

0 lei 

X X X X 

8 Teren cu apă, altul 
decât cel cu 
amenajări piscicole 
sau de agrement 
Intre 1 lei si 6 lei 
Propunere 1 leu 

(Supr.x...) x 2,4 (Supr.x...) x 2,3 
(Supr.x...) x 2,2 

(Supr.x...) x 2,1

8.1 Teren cu amenajări 

piscicole 
Intre 26 lei si 34 
lei 
Propunere 31 lei 

(Supr.x...) x 2,4 (Supr.x...) x 2,3 
(Supr.x...) x 2,2 

(Supr.x...) x 2,1 

9 Drumuri şi căi 

ferate 
0 lei 

X X X X 

10 Teren neproductiv 
0 lei 

X X X X 

in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, impozitul pe 
clădiri se datorează de locatar incepând cu data de 01 ianuarie a anului următor celui in care a fost 
Incheiat contractul, respectiv de către locator in cazul incetării contractului altfel decât prin 
ajungerea la scadenta, incepând cu data de 01 ianuarie a anului următor celui in care terenul a fost 
predat locatorului pe baza procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente care 
atesta intrarea bunului in posesia locatorului, ambii având obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la 



organul fiscal local in a cărui raza teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile 
de la data finalizării contractului de leasing sau, după caz, a Incheierii procesului-verbal de 
predare a bunului sau a altor documente care atesta intrarea bunului in posesia locatorului, 
documente care vor fi ataşate declaraţiei. 

Plata impozitului/taxei pe teren se efectuează anual, in doua rate egale, pana la 31 martie si 
30 septembrie, inclusiv, cu excepţia impozitului pe teren de pana la 50 de lei inclusiv, care se 
plăteşte integral la primul termen de plata. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, 
datorat pentru Intregul an de către contribuabili, pană la data de 31 martie a anului respectiv, se 
acordă o bonificaţie de pană la 10%, stabilită prin hotărare a consiliului local, astfel incat 
propunem acordarea bonificaţiei de 10% in cazul persoanelor fizice, respectiv 2% in cazul 
persoanelor juridice. Plata taxei pe teren se efectueaza lunar, pana la data de 25 a lunii următoare 

fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de 
concesiune, Inchiriere, administrare sau folosinţa (1n cazul contractelor care se referă la perioade 
mai mici de o lună şi nu mai mari de un an) . 

IMPOZITUL PE IVIIJLOACELE DE TRANSPORT 

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează, pe intregul an fiscal, bugetului local al 
unitatii administrativ-teritoriale In care isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru persoana 
care detine dreptul de proprietate al mijlocului de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania 
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, cu exceptia veniturilor provenite din impozitul pe 
mij locul de transport stabilit in concordanta cu art. 470, alin. 5 si 6 din Codul fiscal, care 
constituie venituri ale bugetului local in proportie de 60%, diferenta de 40% revenind consiliului 
judetean . 

proprietarul mijlocului de transport are obligatia depunerii la organul fiscal local in a carui 
raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, a declaratiei de 
impunere, in termen de 30 de zile de la data dobândirii si datoreaza impozit incepand cu data de 
01 ianuarie a anului următor Inmatriculării sau Inregistrării mijlocului de transport. Modificarea 
domiciliului, sediului sau punctului de lucru, precum si orice situatie care conduce la modificarea 
impozitului pe mijloacele de transport mentine obligatia contribuabilului de a depune o noua 
declaratii la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta isi are domiciliul, sediul 
sau punctul de lucru, in termen de 30 de zile de la data modificarii si datoreaza impozitul pe 
mijloacele de transport stabilit in noile conditii incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator. 
De asemenea, in cazul radierii din circulatie a mijlocului de transport proprietarul are obligatia de 
a depune declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta isi are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, in termen de 30 de zile de la data radierii si inceteaza sa 

datoreze impozitul pe mijloacele de transport incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator. 

in cazul In care mijlocul de transport este dobândit 1n alt stat decât România, proprietarul 

acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local 1n a cărui rază teritorială de 
competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, In termen de 30 de zile de la data 

eliberării cărţii de identitate a vehiculului (CIV) de către Registrul Auto Român şi datorează 

impozit pe mijloacele de transport incepând cu data de 1 ianuarie a anului următor Inmatriculării 

sau Inregistrării acestuia in România. 



Tot de la data de 01 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii se datoreaza 
impozitul pe mijloacele de transport si in cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt 
stat decat Romania. 

Depunerea declaratiilor reprezinta o obligatie in cazul persoanelor care beneficiaza de 
scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

Beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport, orice persoana care 
se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 469, alin. 1 din Codul fiscal. 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează conform art. 470 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, in functie de tipul mijlocului de transport, capacitatea cilindrica a 
acestuia, masa totala autorizata, dupa cum urmeaza: 

1. Impozitul pe mijloacele de transport, in cazul oricaruia dintre autovehiculele de mai 
jos, se calculează prin inmultirea flecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta, cu 
suma din tabelul prevazut la art. 470, alin. 2, stabilita de autoritatea deliberativa, indexata 
tinand cont de rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, de 5,1%. 
Pentru mijloacele de transport hibride, propunem reducerea impozitului cu 90% iar 1n 
cazul impozitului asupra unui atas, caz in care acesta este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective : 

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

Nivelurile 
aplicabile 

in anul fiscal 
2022 

Propunere 
in anul 2023 

I. Vehicule Inmatriculate Suma, In lei, pentru fiecare 200 cm3
sau fracţiune din aceasta 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si 
autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana 
la 1.600 cm3, inclusiv 

9,01 9,46 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si 
autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 
1.600 cm3, inclusiv 

10,13 10,64 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 
1.600 cm3 si 2.000 cm3, inclusiv 

20,29 21,32 

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

81,22 85,36 

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

162,48 170,76 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
peste 3.001 cm3

327,24 343,94 

7. Autobuze, autocare, microbuze 27,06 28,44 

8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa 
totală maximă autorizată de pana la 12 tone, 
inclusiv 

33,83 35,55 

9. Tractoare inmatriculate 20,29 21,32 

II. Vehicule Inregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/ 200 cm3 



1.1.Vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica mai mica de 4.800 cm3
Propunere 4 lei (4 lei actualizat cu indicele 

de inflatie pentru 2017, 2018, 2019, 2020), + 
rata inflatie 2021 - 5,1% - art. 491(1) = 4,72 
lei/200 cmc 

4 5 

Pentru care propunem majorarea cu 50% potrivit art. 489 cod fiscal 
1.2.Vehicule inregistrate cu capacitate 

cilindrica mai mare de 4.800 cm3
Propunere 6 lei (6 lei actualizat cu indicele 
de inflatie pentru 2017, 2018, 2019, 2020), 
+ rata inflatie 2021 - 5,1% - art 491(1) = 
7,09 lei/200 cmc 

6 7 

Pentru care propunem majorarea cu 50% potrivit art. 489 cod fiscal 
2. Vehicule fara capacitate cilindrica 

evidentiata Propunere 150 lei (150 lei 
actualizat cu indicele de inflatie pentru 
2017, 2018, 2019, 2020), + rata inflatie 
2021 - 5,1% - art 491(1) = 177,87 lei/200 
cmc 

150 lei/an 178 lei/an 

Pentru care propunem majorarea cu 50% potrivit art. 489 cod fiscal 

2. in cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egal'ă sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de 
numarul de axe, greutatea bruta incarcata maxima admisa, precum si de sistemul de 
suspensie, potrivit art. 470, alin. 5 din Codul fiscal, indexate anual 1n funcţie de rata de 
schimb a monedei euro 1n vigoare 1n prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022 şi 

publicată 1n Jumalul Uniunii Europene nr. 2022/C379/02 şi de nivelurile minime 
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri, potrivit art. 491 din Codul fiscal, astfel: 

Numărul de axe şi greutatea brută incărcată 

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, dar mai 
mică de 13 tone 

0 153 

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

153 426 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 
mică de 15 tone 

426 599 

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 599 1.356 



mică de 18 tone 
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 puţin 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 
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 

3. in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 
tone, impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de numarul de axe, 
greutatea bruta incarcata maxima admisa, precum si de sistemul de suspensie, conform 
art. 470, alin. 6 din Codul fiscal, indexate anual 1n funcţie de rata de schimb a monedei 
euro 1n vigoare 1n prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022 şi publicată 1n 
Jurnalul Uniunii Europene nr. 2022/C379/02 şi de nivelurile minime prevăzute 1n 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri, astfel: 

Impozitul (In lei/an) 

• Numărul de axe şi greutatea brută Incărcată 

maximă admisă 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 



echivalentele 
recunoscute 

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 

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 

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 

4. in cazul unel remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie 
de masa totala maxima autorizata, conforrn art. 470, alin. 7 din Codul fiscal, indexat 
tinand cont de rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, pentru 2017, 
2018, 2019, 2020), + rata inflatie 2021 - 5,1% - art 491(1), astfel: 

Masa totală maximă autorizată IMPOZITUL 
PENTRU ANUL 

FISCAL 2022 

Propunere 
in anul 2023 

- in lei - - in lei-
a. Până la 1 tonă inclusiv 10,13 10,64 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38,35 40,30 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58,66 61,65 

d. Peste 5 tone 72,20 75,88 

Propunem ca impozitele rezultate prin aplicarea art. 470 alin. 7 sa fie majorate cu 10% 
conform art. 489 din Codul fiscal. 

5. Impozitul mijloacele de transport pe apă se determină luând 1n considerare valorile 
prevăzute la art. 470, alin. 8 din Codul fiscal, indexat tinand cont de rata inflatiei 
comunicata de Institutul National de Statistica, pentru 2017, 2018, 2019, 2020), + rata 
inflatie 2021 - 5,1% - art 491(1), astfel: 

Mijlocul de transport pe apă 
Impozit 

- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal 24,88 

2. Bărci fara motor, folosite in alte scopuri 66,39 

3. Barci cu motor 249,04 

4. Nave de sport şi agrement 1.327,11 



5. Scutere de apă 249,04 

6. Remorchere şi impingătoare: x 

a) până la 500 CP inclusiv 662,94 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 1.078,06 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv • 1.658,01 

d) peste 4.000 CP 2.653,08 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 215,83 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 

a) cu capacitatea de incărcare până la 1.500 tone inclusiv 215,83 

b) cu capacitatea de incărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv 332,06 

c) cu capacitatea de incărcare de peste 3.000 tone 581,12 

Propunem ca impozitele rezultate prin aplicarea art. 470 alin. 8 sa fie majorate cu 20% 
conform art. 489 din Codul fiscal. 

in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing 
financiar, impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar incepand cu data de 01 
ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul, pana la sfarsitul anului in cursul 
caruia inceteaza contractul, acesta avand obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal in 
a carui raza de competenta se inregistreaza mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data 
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea 
bunului in posesia locatarului, insotia de copia acestor documente. De asemenea, la incetarea 
contractului de leasing, atat locatorul cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la 
organul fiscal local competent, in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-
primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia 
locatorului, insotită de copia acestor documente. 

Plata impozitului pe mijloacele de transport se efectueaza anual, in doua rate egale, pana 
la 31 martie si 30 septembrie, inclusiv, cu exceptia impozitului pe mijlocul de transport de pana la 
50 de lei inclusiv, care se plateste integral la primul termen de plata. Pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de către contribuabili, până la data 
de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărke a 
consiliului local, astfel incat propunem acordarea bonificatiei de 10% in cazul persoanelor fizice, 
respectiv 2% in cazul persoanelor juridice. 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 
AUTORIZAŢIILOR 

Pentru anul 2023 se propune aplicarea următoarelor niveluri ale taxei pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, potrivit Cap. V din Codul fiscal, indexată tinand cont de 

rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, pentru 2017, 2018, 2019, 2020), + rata 

inflatie 2021 - 5,1%, astfel: 



NIVELURILE PROPUSE 
iN ANUL FISCAL 2023 

Art. 475 alin. 1 din Codul fiscal: Taxa pentru eliberarea 
autorizaţillor sanitare de funcţionare 

23,71 lei 

Art. 475 alin. 3 din Codul fiscal: Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de suprafata aferenta activitatilor respective. 
Suprafata aferenta activitatii de alimentatie publica 

pentru care se obtine taxa 
Taxa 1n lei 

a). Pana la 500 mp, inclusiv, pana la 4.000 lei, 
astfel: 

-Pana la 20 mp, inclusiv — 783,94 lei; 
-Intre 21 mp —50 mp, inclusiv —1.564,65 
lei; 
-Intre 51 mp — 80 mp, inclusiv —2.348,59 
lei; 
-intre 81 — 100 mp inclusiv —3.130,39 lei; 
-intre 101 — 150 mp inclusiv —3.914,32 lei; 
-intre 151 mp —500 mp, inclusiv — 
4.696,10 lei. 

b). Mai mare de 500 mp, intre 4.000 lei si 8.000 lei 5.929,71 lei 

Beneficiază de scutire de la plata taxei pentru eliberarea taxelor, avizelor si autorizatiilor, 
orice persoana care se afla intr-una dintre situatiile prevăzute la art. 476, alin. 1 din Codul fiscal. 

TAXA PENTRU FOLOSEREA MULOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

In temeiul dispozitiilor art. 477 din Codul fiscal, orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate 1n România 1n baza unui contract sau a unui alt fel de Inţelegere 

incheiată cu altă persoană datorează bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale In raza căreia 

persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate, taxa pentru folosirea mijloacelor de 
reclama si publicitate cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele 
de informare 1n masă scrise şi audiovizuale. 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei 
prevazuta de Codul fiscal inăuntrul plajei de 1% şi 3%, la valoarea serviciilor de reclamă şi 

publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea ad'ăugată. 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară şi se plăteşte de către prestatorul 
serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, pană la data de 10 a lunii următoare 

celeiin care a intrat 1n vigoare contractul de presfări de servicii de reclamă şi publicitate. 
De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 478 din Codul fiscal, orice persoană care utilizează 

un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care 

intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale pentru afisaj in scop de reclama si 

publicitate către bugetul local in raza căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj 

respectivă. 



Taxei pentru afişaj 1n scop de reclamă şi publicitate se calculează anual (proportional cu 
numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic 1n care se afişează 1n scop de 
reclamă şi publicitate) prin Inmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a 
suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 
a)In cazul unui afişaj situat 1n locul 1n care persoana derulează o activitate economică, suma este 
de până la 32 lei, inclusiv; 
b)in cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclam'ă şi 
publicitate, suma este de până la 23 lei, inclusiv. 

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, 1n două rate egale, 
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul In scop de reclamă şi 
publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până 
la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

Persoanele care datorează taxa pentru afişaj In scop de reclamă şi publicitate sunt obligate 
să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 
In termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj. 

Beneficiaza de scutire de la plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxei 
pentru afişaj In scop de reclamă şi publicitate instituţiile publice, cu excepţia cazurilor când 
acestea fac reclamă unor activităţi economice. 

De asemenea, beneficiaza de scutire de la plata taxei pentru afişaj In scop de reclamă şi 

publicitate, persoana care Inchiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, 1n • 
acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană. 

Taxa pentru afişaj 1n scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, 

panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate 1n interiorul clădirilor. 

Taxa pentru afişaj 1n scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de 
identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi 

alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 

Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul 

efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă 

şi publicitate. 

In acest sens, propunem aplicarea urmatoarelor cote de impozitare: 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 477 
Taxa pentru serviciile de reclamă 

şi publicitate 

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

COTA PROPUSA 
PENTRU ANUL 2023 

1% - 3% 3% 

Art. 478 
Taxa pentru afisaj in scop de 
reclamă şi publicitate 

NIVELURILE STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 

NIVELURILE INDEXATE 
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) 1n cazul oric'ărui altui panou, 
afişaj sau oricărei altei structuri 
de afişaj pentru reclamă şi 

public itate 

0 - 23 23 

IIVIPOZITUL PE SPECTACOLE 

Impozitul pe spectacole se datorează de către orice persoana care organizează o 
manifestare artistica, o competiţie sportiva sau alta activitate distractiva pe raza municipiului 
Slatina, se achita la bugetul local al respectivei unitati administrativ-teritoriale si se stabileşte prin 
aplicarea cotelor prevăzute de art. 481, alin. 2 din Codul fiscal la suma Incasată din vânzarea 
biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, astfel: 

a) in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportiva interna sau internaţionala - 2% 

b) In cazul oricărei alte manifestări altele decât cele prevăzute la litera (a), (spre exemplu 
festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri etc.) - 5%. 

Impozitul pe spectacole se datorează de către orice persoana care organizează o manifestare 
artistica, o competiţie sportiva sau alta activitate distractiva pe raza municipiului Slatina si se 
plăteşte la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale lunar, pana la data de 10, inclusiv, a 
lunii următoare celei in care a avut loc spectacolul. 

Orice persoana care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia depunerii la 
compartimentul de specialitate al autoritatii administraţiei publice locale a declaraţiei, pana la data 
stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole si răspunde pentru calculul corect al 
impozitului, depunerea la timp a declaraţiei si plata la timp a impozitului, precum si de 
Indeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 481, alin. 4 din Codul fiscal. 

Impozitul pe spectacole nu se datorează in cazul spectacolelor organizate in scopuri 
umanitare, iar suma primita din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde 
sumele plătite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile. 

TAXE SPECIALE potrivit Capitolului VIII din Codul fiscal 

1. 
„(2) Domeniile 1n care consiliile locale, judeţene şi NIVELURILE 

NIVELURILE 
Art. Consiliul General al Municipiului Bucuresi, după caz, STABILITE DE 

INDEXATE, 
484 pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, 

precum şi cuantumul acestora se stabilesc 1n conformitate 
CONSILIUL 

LOCAL 
PROPUSE 

Taxe cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele PENTRU ANUL 
specia 
le 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare." PENTRU ANUL
2022 

2023 

- lei - 
- lei - 



Temeiurile juridice, inclusiv 
hotărările Consiliului Local 
prin care s-au instituit aceste 

taxe speciale 

DENUMIRILE 
TAXELOR SPECIALE 

ŞI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE iN 

CARE S-AU 
INSTITUIT ACESTEA 

Art.13 litera h) din Legea nr. 
38/2003 privind transportul in 
regim de taxi şi in regim de 
inchiriere, modificată şi 
completată 

Art. 6 lit. q din Ordinul nr. 
356/2007 — N°rme
metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 38/2003 
Art. 484 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 
Art. 30 din Legea nr. 
273/2006 
HCL nr. 313/30.08.2019 
privind aprobare reglementări 

pentru autorizarea, 
organizarea, atribuirea 
gestiunii şi controlul efectuat 
activiăţilor de transport in 
regim de taxi şi a 
dispeceratelor taxi in 
municipiul Slatina 

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

, 

334 351 

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

112 118 

Taxe speciale pentru 
eliberare autorizatie taxi, 
ca urmare a Inlocuirii 
autovehiculului/ a 
incetarii contractului de 
leasing 

112 118 

Taxe speciale eliberare 
autorizatie de dispecerat 

. 
taxi /duplicat /viza anuala 

557 585 

Taxe speciale privind 
aviz publicitate pentru 
terti efectuata pe taxiurile 
autorizate 

23/auto taxi 24/auto taxi 

Taxe speciale pentru 
eliberare cazier de 
conduită 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 in statiile taxi 

112/auto taxi/an 118/auto taxi/an 



Taxe speciale pentru 
eliberare ecusoane pentru 
taxiuri autorizate 

50/buc. 50/buc

2. Lei/zi Lei/sapt. Lei/luna Lei/zi Lei/sapt. Lei/luna 

Anexa nr. 3 la HCL Slatina nr. 
226/29.08.2017 referitor la 
stabilire reglementari privind 
regimul acces si circulatie a 
autovehiculelor cu masa 
maxima autorizata mai mare 
de 3,5 tone pe raza 
municipiului Slatina, prin 
care s-a aprobat 
„Regulamentul privind 
reglementarea circulatiei cu 
autovehicule de peste 3,5 tone 
in municipiul Slatina" 

Taxa speciala pentru 
eliberare autorizatie 
speciala de transport 
pentru transport 
marfa/materiale/utilaje 
autopropulsate utilizate 
in constructii si tractoare 
cu sau fara remorca in 
functie de masa maxima 
totala autorizata: 
3,5 t — 7,5 t inclusiv 56 147 508 59 154 534 

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 1129 154 356 1.187 

3. 

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

Taxa pentru eliberare
acord de functionare — 
activitati permanente

39 lei/luna 41 lei/luna 

Taxa pentru eliberare 
acord de functionare — 
activitati ocazionale 

17 lei/zi 
18 lei/zi 

Taxa pentru eliberare 
acord de publicitate 
temporara 

56 lei/zi 59 lei/zi 

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

Pentru anul 2023 se propune menţinerea valorilor taxei speciale de 
salubrizare, potrivit regulamentului aprobat prin HCL Slatina nr. 

77/2022, precum şi scutirile/procedura privind acordarea scutirii. 

4. in conformitate cu preVederile art. 484 din Codul fiscal, se instituie taxa speciala 

fundamentata de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de asigurare consumabile, 

birotica, papetarie, astfel: 



Art. 484 NIVELURILE PROPUSE 
IN ANUL FISCAL 2023 

Taxa eliberare documente existente in arhiva Directiei 
Generale Economice 

2/pag 

ALTE TAXE LOCALE 

in conformitate cu prevederile art. 486 din Codul fiscal, autoritatile deliberative pot institui 
taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor 
memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si alte asemenea, precum si pentru 
detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publica locala, precum si taxe pentru activitati cu impact asupra mediului 
inconjurator. 

De asemenea, art. 486 din Codul fiscal instituie taxa pentru indeplinirea procedurii de 
divort pe cale administrativa, precum si taxa pentru, eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de consiliile locale. 

I. 

Art. 486 Nivelurile propuse 
in anul fiseal 2023 

Taxa certificat inregistrare 43 

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 indexatA tinand cont de 
rata inflatiei comunicata de institutul national 
de statistica, de 5,1% 

592,98 lei 

INREGISTRAREA , EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR SUPUSE ÎNREGISTRĂRII SE 
EFECTUEAZA IN CONFORMITATE CU PROCEDURA STABILTĂ PRIN PREZENTA HOTĂRÂRE 

PROCEDURA PRIVIND INREGISTRAREA, EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR 
CARE SUNT SUPUSE ÎNREGISTRĂRII 

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

Art. 2. Pentru a circula pre drumurile publice din municipiul Slatina, vehiculele pentru care nu există 

obligaţia Inmatriculării, trebuie să fie 1n bună stare de functionare şi să Indeplinească condiţiile tehnice 
minime stabilite 1n cartea tehnică de exploatare sau 1n fişa tehnică a vehiculului completată de 
solicitant pe propria răspundere. 



Art. 3. Deţinătorii vehiculelor menţionate la art. 1, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau 
sediul In municipiul Slatina, sunt obligaţi să le Irwegistreze 1n termen de 30 de zile de la dobândire, 
Inainte de a le pune 1n circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă, potrivit prezentei Proceduri. 

Art. 4. Persoana fizică sau jurid1că care deţine vehicule supuse Inregistrării şi care Işi stabileşte 
domiciliul, sediul/punctul de lucru 1n municipiul Slatina este obligată să le Inregistreze 1n termen de 30 
de zile de la data stabilirii domiciliului/sediului 1n municipiul Slatina si datoreaza taxa incepand cu data 
de 1 ianuarie a anului urmator. 

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

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

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

- cererea solicitantului; 

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

- dovada omologării (carte de identitate sau atestat tehnic al vehiculului eliberat de R.A.R.) 

- dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu viteză maximă 

constructivă care nu depăşeşte 251(m/h, tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animală, 

- dovada asigurării obligatorie RCA, cu excepţia vehiculelor cu tracţiune animală, 

- dovada achitării contravalorii certificatului de Inregistrare, 

- dovada achitării contravalorii plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de Inregistrare, 

- dovada radierii din circulaţie in cazul unei Inmatriculări/Inregistrări anterioare, 

- act de identitate al solicitantului sau documentul ce atestă dobândirea personalităţii juridice. 

- in cazul vehiculelor cu tracţiune animală.: declaraţie pe propria răspundere din care reiese faptul că 

solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care se solicită Inregistrarea, atunci când nu deţine act 
de dobândire al acestuia. 

Art. 8. Pentru fiecare vehicul inregistrat se eliberează un certificat de inregistrare, a cărui contravaloare 
se achită la odată cu efectuarea Inregistrării. 

Art. 9. La Inregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de Inregistrare şi, după caz, una sau două 

plăcuţe cu numărul de Inregistrare, a căror contravaloare se achită odată cu efectuarea Inregistrăfii. 

Art. 10. Plăcuţele cu numărul de Inregistrare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare galbenă, 

iar literele şi cifrele 1n relief, de culoare neagră. Numărul de inregistrare a vehiculelor se compune din 
denumirea loealităţii şi denumirea abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine, majuscule, 
precum şi dintr-un număr de ordine format din cifre arabe. 

Art. 11. in cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, Inscrise 1n certificatul 

de Inregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii 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 mandatarului acestuia, 1n urmă'toarele 
cazuri: 

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

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

c). La schimbarea domiciliului/sediului proprietarului; 

d). La scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 

e). Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază 1n baza hotărârii 
instanţei de judecată, conform legii. 

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

- cererea solicitantului; 

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

- act de instrăinare/distrugere/pierdere drept de folosinţă al vehiculului, 

- plăcuţa/plăcuţele de inregistrare 

Art. 14. Radierea se face prin retragerea certificatului de Inregistrare şi a plăcuţei/plăcuţelor cu 
numărul de Inregistrare. 

Art. 15. Proprietarul de vehicul, persoană fizică şi juridică, cu domiciliul/sediul 1n municipiul Slatina, 
este obligat: 

a). să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de Inregistrare, 1n cel 
mult 48 ore de la constatare; 

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

c). să depună imediat, la autoritatea emitentă', originalul certificatului de Inregistrare, dacă după 

obţinerea duplicatului, a reintrat 1n posesia acestuia; 

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

ROMÂNIA 
Judeţul Olt 

CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR 
PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEAINREGISTRĂRII 

Subsemnatul/Subscrisa cu 

donniciliul/ reşedinţa/ sediul "in nnunicipiul Slatina, str.   nr. bl. 

ap. , posesor al C.I/B.I. seria   nr.   eliberat de către 

la data de CNP/CUI solicit 

inregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare: 



1. N umărul de identificare al vehiculului (serie şasiu)  

2. Categoria 

3. Marca 

4. Tipul/Varianta 

5. Cilindreea motorului (cmc) 

6. Numărul de locuri 

7. Culoarea 

8.Seria cărţii de identitate/atestatului tehnic 

9.Anul fabricaţiei 

Anexez prezentei,In copie, următoarele documente: 
• actul de identitate al solicitantului, 1n cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă 
dobândirea personalităţii juridice, (copie); 
• documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de 
folosinţă asupra acestuia, in limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau 
Inchiriere etc. - copie); 
• cartea de identitate a vehiculului - la înregistrarea 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 Român" (copie şi original); 
• dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice "in termenul de valabilitate al acesteia- excepţie 1n 
cazul maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care un depăşeşte 25 km/h, 
tramvaielor, vehiculelor cu tracţiune animală; (copie şi original) 
• dovada asigurării obligatorie RCA-excepţie vehiculele cu tracţiune animală;(copie) 
• dovada asigurării parcării vehiculului Tntr-un spaţiu adecvat, deţinut in condiţiile legii/ declaraţie pe 
proprie răspundere; 
• dovada faptului că vehiculul este radiat din circulaţie,în cazul unei înregistrări anterioare. 
• dovada plăţii taxei, CV talon şi plăcuţe. 

Data: Semnătura, 

ROMÂNIA 
Judeţul Olt 

CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR 
PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA INREGISTRĂRII 

Subsemnatul/Subscrisa 

cu domiciliul/reşedinta/sediul 1n   str. 

nr. 

către 

CNP/CUI 

posesor al C.I/B.I. seria nr. 

la data de 

eliberat de 

solicit radierea vehiculului 

  serie şasiu  cu numărul 



de înregistrare din următorul 

motiv: 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

a) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă 

dobândirea personalităţii juridice,In copie; 

b) certificatul de înregistrare al vehiculului,Tn original; 

c) plăcutele cu numărul de înregistrare; 

d) certificat de atestare fiscală; 

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

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

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

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

i) copia documentului care atestă transferul dreptului de proprietate (după caz); 

j) dispoziţia de radiere din oficiu (după caz). 

Data: 

11. 

Semnătura, 

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

"Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau 
consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea NIVELURILE NIVELURILE 
temporară a locurilor publice ..." STABILITE INDEXATE 

incepând cu incepând cu 
Potrivit Art. IV. din Hotărârea Consiliului Local nr. 01.01.2022 01.01.2023 
217/29.08.2017 referitor la modificarea şi completarea Hotărârii - lei /mp/zi- - lei /mp/zi-
Consiliului Local nr. 202/09.06.2015 privind aprobare proceduri 
de calcul şi de plată pentru taxele de utilizare temporară a 
locurilor publice 



> 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-lăzi frigorifice de Ingheţată, 

răcoritoare, automate-cafea şi Ingheţată) 

5,07 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, evenimente, jocuri 
distractive) 

2,25 2,37 

B. Activitate permanentă 
B1 - taxa pentru utilizare temporară a locurilor publice - 
construcţii provizorii (chioşcuri, tonete, rulote) 

In funcţie de zone: 

- Zona A 2,25 2,37 
- Zona B 1,94 2,04 
- Zona C 1,11 1,17 
- Zona D 0,81 0,86 

B2 - taxa pentru utilizarea locurilor publice - panouri publicitare, 
mijloace publicitare de afişaj, altele asemenea mijloace 
pub 1 icitare 

8,87 9,33 

B3 - taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice — 
extinderi la spaţii comerciale 1n funcţie de zone: 

2,57 2,71 
- Zona A 2,44 2,57 
- Zona B 2,30 2,42 
- Zona C 
- Zona D 

2,16 
2,27 

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

scări de acces la spaţii comerciale in funcţie de zone: 
0,67 0,71 

- Zona A 0,54 0,57 
- Zona B 0,41 0,43 
- Zona C 
- Zona D 

0,32 0,34 



B5 - taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice - terase 
de alimentaţie publică, diferenţiată astfel; 

>pentru utilizarea temporară a locurilor publice 1n 
perioada 1n care terasa desfăşoară activitatea 1n baza 
acordului de funcţionare pe zona publică stabilit prin 
Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea 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 1n care terasa nu Işi desfăşoară activitatea (nu 
există amenajată terasa cu mobilier urban) 

0,67 0,71

Justificam aplicarea cotelor aditionale, avand in vedere o influenta redusa a impactului produs 
prin aplicarea noului cod fiscal, fata de nivelurile adoptate pentru anii anteriori, In considerarea 
următoarelor criterii prevăzute de dispoziţiile art. 489 din Codul fiscal,: 

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 in ceea ce priveşte numărul de angajaţi, 

domeniul de activitate şi cifra de afaceri ale celor mai importanţi agenţi economici. Exista, 
de asemenea, si alte sectoare industriale ce Inregistrează un număr ridicat de angajaţi, 

acestea regasinsu-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) 1n domeniile distribuţia 

apei, sănătate umană şi veterinară, spectacole/cultură/recreere, investigaţii şi protecţie şi 

tranzacţii imobiliare şi peisagitică, care denotă o extindere a ofertei de servicii pentru 
cetăţeni i o creştere a puterii de cumpărare a acestora. Totodată, necesarul de venituri 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 finantele publice locale, potrivit caruia resursele financiare 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 către extinderea 
oportunităţilor şi asigurarea participării comunităţii, 1n particular, şi a tuturor categoriilor 

de actori urbani, In general, la dezvoltarea urbană. 

Necesitatea asigurării sustenabilităţii strategiei de dezvoltare a oraşului, care Işi propune 

investiţii 1n dezvoltarea şi promovarea identităţii locale, 1n dezvoltarea capitalului uman şi 

In modernizarea infrastructurii şi serviciilor publice, utilizănd tehnologii moderne şi 

inteligente; 



- Geografice - Municipiul Slatina este reşedinţa şi cel mai mare municipiu al judeţului Olt, 
caz 1n care trebuie remarcat gradul ridicat de dezvoltare urbană atins de municipiul Slatina, 
in ciuda Tncadrării sale in rândul localităţilor de rang II. 

- Păstrarea unui nivel al fiscalităţii comparabil cu anii anteriori 1n scopul asigurării 

caracterului predictibil al impozitelor şi taxelor locale. 

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 patromoniu local, turism, etc., precum si principiul 
proportionalitatii inscris in Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, potrivit caruia 
resursele financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale sa fle proportionale cu responsabilitatile 
autoritatilor administratiei publice locale, autoritatea deliberativa apare ca indrituita sa stabileasca 
cote aditionale la impozite/taxe, potrivit art. 489 din Codul fiscal si propusa de executiv, sustinuta, 
totodata, si de faptul ca impozitele si taxele locale constituie principala sursa de venit a autoritatii 
locale. 

SANCTIUNI 

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 

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii 
incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni si se sanctioneaza cu amenda in limitele 
prevazute de lege, dupa cum urmeaza: 

Conform art 491 alin.1 se aplica rata de infiatie de 5,1% . 

Facem precizarea că la data prezentului raport, Ordonanţa de Guvern nr. 16/2022 se află 1n 
procesul de dezbatere parlamentară, fiind adoptată cu amendamente de Senatul României, dintre 

care, unele se referă la aplicarea Incepând cu data de 01 ianuarie 2026 a reglementărilor privind 
calculul impozitului pe clădiri i stabilirea valorii impozabile a acestora pe baza Studiilor de piaţă 

administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. in aceste condiţii, orice 

modificări ale Ordonanţei de Guvern nr. 16/2022, care vizează impozitele şi taxele locale, şi care 

vor intra 1n vigoare după data publicării In transparenţă decizională a anunţului privind proiectul 

de hotarâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul Municipiului 

Slatina, vor fi avute 1n vedere la aprobarea de către Consiliul Local Slatina a hotărârii privind 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2023. 



Taxele judiciare de timbru care constituie potrivit legii, venit la bugetul local al 
municipiului Slatina sunt cele prevazute de OUG nr. 80/2013, precum si orice taxe de timbru 
prevazute in acte normative speciale. 

Autoritatea deliberativa are, de asemenea, posibilitatea stabilirii plafonului totalului 
creantelor fiscale afiate in sold la data de 31 decembrie a anului, care pot fi anulate, plafon 
care, potrivit dispozitiilor art. 266 din Codul de procedura fiscala nu poate fi mai mare de 40 lei. 

Potrivit art. 162 din Codul de procedura fiscala, in cazul creantelor fiscale administrate de 
organul fiscal local, Consiliul Local stabileste, prin hotarare, plafonul obligatiilor fiscale 
restante la sfarsitul semestrului, in privinta carora organul fiscal are obligatia de a publica 
pe pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane juridice care le inregistreaza, 
precum si cuantumul acestor obligatii. 

Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărare privind stabilirea 
valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile pentru anul 2023 poate fi supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Slatina. 
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