
TAXE SPECIALE 
 

 In conformitate cu prevederile art. 484, alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 
modificata si completata, pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice, Consiliile Locale pot adopta taxe speciale. 
 Conform art. 484, alin (3) din Legea 227/2015 „taxele speciale se incaseaza numai de la 
persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia sau serviciul public de 
interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acestora, sau de la cele care sunt 
obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”  
 Prin regulament sunt precizate modalitatile de stabilire si aplicare a taxelor speciale la nivelul 
comunei Gircina. 

 
TAXA SPECIALA PENTRU PROTECTIA CIVILA 

 
In conformitate cu prevederile art. 25 litera „d” din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protectia 

civila, se stabileste anual taxa speciala pentru protectia civila. Taxa speciala pentru protectie civila se 
utilizeaza pentru cheltuielile curente si de capital aferente activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta. 

Taxa speciala pentru protectia civila  se va calcula aplicand cota de 5% la valoarea impozitului 
pe cladiri datorat de contribuabili persoane fizice si persoane juridice, pentru constructiile aflate in 
proprietatea acestora si situate pe raza comunei Gircina. 
 Taxa speciala pentru protectia civila  se datoreaza anual, cu doua  termene de plata, astfel : 31 
martie 2022 si 30 septembrie 2022. In cazul in care nivelul taxei este de pana la 10 ron, aceasta se plateste 
integral la prima scadenta: 31 martie 2022. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul 
si plata majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de 
Codul de procedura fiscala. 

Sunt exceptate de la plata taxei speciale pentru protectia civila institutiile bugetare si persoanele 
fizice incadrate in serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta, aprobate prin Dispozitia 
Primarului. 

 
TAXE DE GOSPODARIE COMUNALA  PENTRU ANUL FISCAL 2022 : 

In Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, art.30, alin. (1) se prevede ca: 
 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 
speciale”, iar la alin. (2),  
 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 

Taxa: 
- pentru inregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse inmatricularii (masini autopropulsate pentru 
lucrari, masini agricole sau forestiere, utilaje folosite in lucrari de constructii, etc) pentru anul 2022 
este de 200 lei; 
- de inregistrare a vehiculelor cu tractiune animala pentru anul 2022 este de 20 lei ; 

 
TAXA DE URBANISM 

 
In Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, la art.30, alin. (1) se prevede ca: 

 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 
speciale”, iar la alin. (2),  
 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 



  
1. Taxa obtinere aviz (acord) in suma de 50 lei/aviz(acord); 
2. Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului de urbanism–200 lei (eliberarea in regim de urgenta 

de 1 zi lucratoare de la data înregistrarii/ depunerii documentatiei complete- in cazul in care 
documentatia se depune in zilele de Vineri, CU se elibereaza in zilele de Luni) 

3. Taxa de urgenta pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/ desfiintare, pe tipuri de lucrari: 
a) Categorii de constructii la care se accepta documentatia tehnica cu continut simplificat conform 

anexei 4 la Ordinul 1430/2005, modificat prin Ordinul nr. 119/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (bransamente, racorduri la utilitati, anexe, 
împrejmuiri, sarpante, panouri, firme, organizare de santier) – 200 lei (eliberare in regim de 
urgenta de 1 zi lucratoare de la data inregistrarii/depunerii documentatiei complete) 

b) Locuinte cu si fara racorduri la utilitati – taxa se calculează la categoria de lucrari determinata – 
300 lei (eliberarea în regim de urgenta de 1 zi lucratoare de la data înregistrarii/ depunerii 
documentatiei complete – conform continutului cadru cu modificarile si completarile ulterioare 
prevazut în Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii); 

c) Constructii cu alta destinatie decat cea de locuinta – 100 lei (eliberarea in regim de urgenta de 1 
zi lucratoare de la data înregistrarii/ depunerii documentatiei complete);  

Conform Legii nr. 50/1991, certificatele de urbanism si autorizatiile de construire/desfiintare se emit in 
maxim 30 de zile de la inregistrare. Conform art. 7 din aceeasi lege, documentatia incompleta se restituie 
in 5 zile de la data inregistrarii/depunerii cu mentiunea in scris a elementelor necesare in vederea 
completarii acesteia. 
 

TAXA DE SALUBRIZARE 
 

In Legea nr. 273 / 2006  privind finantele publice locale, la art.30, alin. (1) se prevede ca: 
 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 
speciale”, iar la alin. (2),  
 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 
 Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Consiliile Locale pot adopta taxe speciale pentru 
functionarea unor servicii publice locale, create pentru persoanele fizice si juridice. 

Taxa de salubrizare este in cuantum de 9 lei/persoana/ luna sau, in cazul persoanelor juridice 72 
lei/luna si se va plati de catre toate persoanele de pe raza comunei Gircina ce beneficiaza de acest 
servici. 

Sunt scutiti de plata taxei copii cu varsta pana la 5 ani sau care implinesc varsta de 5 ani in cursul 
anului 2022.  
 Sumele incasate din taxa de salubrizare se vor vira, exceptand cheltuielile de incasare, catre 
operatorul de salubrizare ca si plata pentru prestatia acestuia in limita prestatiei iar diferenta va fi retinuta 
si utilizata pentru desfiintarea depozitelor necontrolate de deseuri. 

 
TAXA STARE CIVILA 

 
In Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca: 

 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 
speciale”, iar la alin. (2),  
 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 

 
Taxa oficiere casatorie  100 lei 

Taxa oficiere casatorie in afara orelor de program 100 lei 



Taxa oficiere casatorie inafara sediului institutiei 150 lei 

 
 

TAXE SPECIALE PENTRU COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE 
 
 

In Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca: 
 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 
speciale”, iar la alin. (2),  
 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 

 
Emitere certificate fiscale in regim de urgenta 

Persoane fizice 10 lei 
Persoane juridice  30 lei 

Eliberare copii dupa chitante si alte documente fiscale 
Persoane fizice 5 lei 

Persoane juridice 15 lei 
Taxa consultare dosar fiscal sau de executare 10 lei 

Taxele se percep in cazul in care se solicita serviciul in cel mult 24 de ore. 
 

TAXA XEROCOPIERE 
 

In Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, la art.30 alin. (1) se prevede ca: 
 „ Pentru functionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 
Consiliile Locale, judetene si Consiliul General al municipiului Bucuresti, după caz, aproba taxe 
speciale”, iar la alin. (2),  
 „ Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizeaza 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiintarea serviciilor publice de interes local, 
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii”. 
  

- copie o singura fata pe hartie format A4   -0,5 lei/copie  
- copie doua fete pe hartie format A4               - 1 leu/copie  

- copie o singura fata pe hartie format A3   - 1 leu/copie  
- copie doua fete pe hartie format A3               - 2 lei/copie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 
 

 
I. Reglementări generale: 

 
 Art. 1 Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborate cu 
dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor publice 
locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, şi 
aprobând regulament de stabilire a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes 
local, pentru care se propun taxele respective. 
Art. 2 Operatorul serviciilor publice de salubritate în comuna Gircina, asigură colectarea, transportul şi 
depozitarea, în vederea eliminării, a deşeurilor  nepericuloase de la toţi utilizatorii acestor servicii, 
persoane fizice şi persoane juridice.  
Art. 3 Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, 
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiazã individual, pe bazã de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare;  

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunitãţi locale;  
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiazã  

 Luand in considerare dificultatile operatorului de salubrizare pe partea de contractare si finantare a 
activitatii se impune renuntarea la practicarea unui tarif si institutirea unei taxe pentru finantarea acestui 
serviciu. 
 
II. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare: 
 
Art. 4 Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare este stabilit prin “Regulamentul 
serviciului de salubrizare în comuna Gircina ” şi Contractul de concesiune/achizitie privind serviciile de 
transport şi depozitare deşeuri solide. 
 
III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de 
salubrizare, condiţii de impunere: 
 
Art. 5 Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare 
sunt: 
a) persoanele fizice care au domiciliul sau resedinta în comuna Gircina; 
b) persoanele juridice care au sediul sau punct de lucru în comuna Gircina; 
Art. 6  Compartimentul taxe si impozite aplică taxa specială de salubrizare pe bază de declaraţii de 
impunere (anexa nr. 2), ori din oficiu, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă în 
domeniul taxelor şi impozitelor locale, în caz de neprezentare în vederea declarării ori refuz al declarării 
bazei de impunere.   
Art. 7 În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorat de persoane fizice, 
se vor lua în calcul numarul de persoane inregistrate la registrul agricol pentru acea unitate locativă. In 
cazul in care nu este declarat la zi numarul de persoane la registrul agricol se va lua in calcul numarul de 
persoane declarat ultima data la care se adauga 2. In cazul persoanelor juridice, se va aplica taxa specială 
în cuantumul stabilit pentru persoane juridice. 
 
 



 
IV. Termenele de plată al taxei speciale de salubrizare şi modalităţile de plată: 
 
Art. 8 Taxa specială de salubrizare se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv şi se încasează la caseria Biroului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei 
Gircina, ori prin virament bancar. 
 
V. Dispoziţii finale: 
 
Art. 9 Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod exclusiv pentru acoperirea 
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al serviciului public de salubritate. 



 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată 

în conformitate cu H.C.L nr. ____/_____ 
 

 
 

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar/chiriaş al locuinţei situată 
în localitatea Sfîntu Gheorghe ,str. ___________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , domiciliată în 
localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , născut(ă) la data 
de __________________,  posesor al B.I seria ___ , nr.___________, C.N.P _________________ , având locul de 
muncă la/pensionar _______________________________________________________________, declar pe 
proprie răspundere că unitatea locativă are în componenţă următorii membrii(locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 

 
 
Numele şi prenumele Data naşterii Cod numeric personal 

   

   

   

   

   

   

   

Se vor  trece datele membrilor de familie/locatarilor, în afară de cele ale persoanei care completează 
declaraţia de impunere 
 

Din care în categoriile de scutire se încadrează*): 
 
- veteran de război/persoane cu handicap                                                                                  
 
- persoană beneficiară Decret-Lege nr.118/1990                                                               
 
 
 
(Se trece numărul de persoane aflate în cazul respectiv) 
 *)În vederea susţinerii dreptului de scutire anexez în xerocopie prezentei actele doveditoare. 
 
 
 
Data________________    Semnătura________________ 

 


