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Regulament privind stabilirea taxelor speciale 

conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

 

Pentru funcţionatea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 

juridice/persoanelor fizice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se 

stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor 

curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este 

asigurat de art. 484 din Legeal nr.227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

Hotărârile luate de autorităţile deliberative în legătură cu perceperea taxelor speciale de la 

persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina 

de internet sau în presă. Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen 

de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea 

deliberativă care a adoptat hotarârea se întruneşte şi  deliberează asupra contestaţiilor primite.  

Contribuabilii persoane juridice/persoane fizice care solicită eliberarea unui certificat de 

atestare fiscală datorează o taxă pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala, după cum urmează: 

- pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în aceeaşi zi cu cea a depunerii cererii, în 

cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 10 lei; 

  - pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în termen de 48 de ore de la data depunerii 

cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 5 

lei. 

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare 

fiscală, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcţia Buget, Contabilittae şi Fiscalitate  

pentru  creşterea calităţii serviciilor prestate către contribuabili  persoane fizice/ juridice,  prin 

achiziţia de active fixe corporale şi necorporale (tehnică de calcul, mobilier), materiale (birotică, 

consumabile), obiecte de inventar. 

 
 


