
ROMÂNIA                                                                                                    VIZAT:                                                                                                         

JUDEŢUL ARAD                                                                      SECRETAR GENERAL, 

MUNICIPIUL ARAD                                                                             Lilioara Stepanescu 

CONSILIUL LOCAL                                                                            

Nr. 59/28.01.2021 

PROIECT 

HOTĂRAREA nr._____ 

din _________ 

privind instituirea unor taxe speciale 

 

 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de 

aprobare, înregistrat cu nr. 5915/26.01.2021, 

Ținând seama de prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu  prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând seama de  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 32/1999 privind 

aprobarea regulamentului taxelor speciale, conform Legii finanțelor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile pct. 101- Titlul IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând seama de  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind 

aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public, 

Luând în considerare adresa nr. 13834/08.01.2021 a Direcției Edilitare din cadrul 

Primăriei municipiului Arad, 

Având în vedere raportul comun al  Serviciului Juridic, Contestații din cadrul Direcţiei 

Venituri și al Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 

5916/26.01.2021, 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Arad, 

 În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. 

(1), alin. (3) lit. c), alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 

 

Art. 1.  Se instituie taxe speciale pentru serviciile prestate de către Direcția Venituri, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se instituie taxe speciale pentru serviciile prestate de către Direcția Edilitară, 

conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Arad în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii. 

 

       Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar general,           

                     
 Red/dact./I. Albu                                                                                                                                      Cod: PMA – S4-02 



 

 

ROMANIA                                                             Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al                                                                                                                                  

JUDEŢUL ARAD                                         Municipiului Arad nr._______/__________                      

MUNICIPIUL ARAD                                                                              

CONSILIUL LOCAL                                                                               

 

 

 Art. 1. Se instituie taxa specială pentru înregistrarea în  Registrul de evidenţă a mijloacelor 

de transport supuse înmatriculării/înregistrării a documentelor translative ale dreptului de 

proprietate asupra mijloacelor de transport (contractul de vânzare-cumpărare, contractul de 

schimb, factura, actul notarial de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească 

rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie sau orice alt document similar) sau a 

contractului de leasing financiar. 

 Art. 2. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 1 este de 30 lei în cazul 

persoanelor fizice și de 40 lei în cazul persoanelor juridice. 

 Art. 3. Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane 

fizice și juridice care solicită înregistrarea documentelor în termen de maxim 3 zile lucrătoare de 

la depunerea documentelor. 

 Art. 4. Se instituie taxa specială pentru vizarea contractului de înstrăinare- dobândire a 

unui mijloc de transport. 

 Art.5. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 4 este de 10 lei în cazul 

persoanelor fizice și de 20 lei în cazul persoanelor juridice. 

 Art. 6. Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane 

fizice și juridice care solicită vizarea contractului de înstrăinare- dobândire a unui mijloc de 

transport în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor. 

 Art. 7. Se instituie taxa specială pentru prelucrarea pe loc a declarațiilor fiscale. 

 Art. 8. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 7 este de 10 lei pentru fiecare 

declarație depusă. 

 Art.9. (1) Taxa se datorează de către contribuabilii persoane fizice și juridice care se 

prezintă la registraturile organului fiscal local în vederea depunerii declarațiilor fiscale privind 

bunurile și serviciile impozabile/taxabile și prelucrarea acestora pe loc. 

  (2) Taxa nu se datorează în cazul declarațiilor fiscale privind mijloacele de 

transport. 

  (3) Taxa nu se datorează în cazul contribuabililor care, ulterior intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri, la prima prezentare la sediul organului fiscal local în vederea depunerii 

declarațiilor fiscale solicită înscrierea pe platforma de contact pusă la dispoziție de către organul 

fiscal local sau optează pentru comunicarea actelor prin e-mail (căsuță de poștă electronică). 

 Art. 10. Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane 

fizice și juridice care solicită prelucrarea pe loc a declarațiilor fiscale. 

Art. 11.Veniturile realizate din taxele speciale prevăzute la art. 1, 4 și 7 vor fi utilizate de 

către Direcţia Venituri pentru dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a veniturilor 

bugetului local, tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri Direcţia 

Venituri, etc., alte materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii precum şi pentru 

participarea la cursuri de formare profesională organizate în domeniul activităţii de administrare 

a veniturilor bugetului local  pentru personalul Direcţiei Venituri. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar general, 

 



 

 

ROMANIA                                                             Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al                                                                                                                                  

JUDEŢUL ARAD                                         Municipiului Arad nr._______/__________                      

MUNICIPIUL ARAD                                                                              

CONSILIUL LOCAL                                                                               

 

 

 

 

 Art. 1. Se instituie taxa specială pentru emiterea autorizației de acces pe drumul public. 

 Art. 2. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 1 este de 150 lei. 

 Art. 3. (1) Taxa se datorează de către solicitanții autorizațiilor de acces la drumul public 

emise conform Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 

privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public. 

  (2) Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea documentațiilor. 

 Art. 4. Se instituie taxa specială pentru emiterea avizului de principiu pentru accesul la 

drumul public pentru documentații de urbanism (PUZ sau PUD). 

 Art. 5. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 4 este de 150 lei. 

 Art. 6. (1) Taxa prevăzută la art. 4 se datorează de către solicitanții autorizațiilor de acces 

la drumul public emise conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad 

nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul 

public, cu modificările și completările ulterioare. 

  (2) Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea documentațiilor. 

 Art. 7. Veniturile obținute din încasarea taxelor speciale prevăzute la art.1 și art. 4 vor fi 

utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a 

funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare- Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații 

Terestre și Biroul Spații Verzi, Mediu. 

 Art. 8. Se instituie taxa specială pentru emiterea avizului Comisiei de sistematizare a 

circulației. 

 Art. 9. Pentru anul 2021, cuantumul taxei prevăzute la art. 8 este de 150 lei. 

 Art. 10. (1) Taxa prevăzută la art. 8 se datorează de către persoanele juridice solicitante 

ale avizului Comisiei de sistematizare a circulației. 

  (2) Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea solicitării. 

 Art. 11. Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute la art. 8 vor fi utilizate   

pentru achiziționarea de indicatoare rutiere și marcaje rutiere avizate în comisie. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar general, 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

PRIMAR 

NR. 5915/26.01.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

 

 

 Primarul Municipiului Arad, 

 Având în vedere: 

-  prevederile art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile pct. 101- Titlul IX din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.32/1999 privind aprobarea 

regulamentului taxelor speciale, conform Legii finanțelor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.100/2020 privind aprobarea 

metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public; 

 - prestarea unor servicii de către compartimentele de specialitate din cadrul Direcției 

Venituri și Direcției Edilitare, care impun necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru 

persoanele fizice și juridice care solicită prestarea acestor servicii, 

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de 

hotărâre cu următorul obiect: 

 - Propunerea de instituire a unor taxe speciale de către Direcția Venituri și Direcția 

Edilitară. 

 

 

PRIMAR 

Călin Bibarț 

 

  



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA VENITURI 

SERVICIUL JURIDIC, CONTESTAŢII 

DIRECȚIA EDILITARĂ 

Nr. 5916/26.01.2021                                                  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5915/26.01.2021 a d-lui Călin Bibarț, 

primarul municipiului Arad. 

Obiect: propunerea de instituire a unor taxe speciale de către Direcția Venituri și Direcția 

Edilitară. 

Consideraţii de ordin general:  

  Pentru Direcția Venituri: 

1. Conform pct. 101- Titlul IX din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, la nivelul organului fiscal local se instituie şi se conduce Registrul de 

evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, denumit în continuare 

registru.  

În cazul înstrăinării/dobândirii unui mijloc de transport care face obiectul 

înmatriculării/înregistrării în România prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, organul 

fiscal local are obligaţia înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în acest registru. 

 Actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în cazul în care ambele părţi au 

domiciliul fiscal în România, se prezintă de persoana care înstrăinează, în original, precum şi 4 

fotocopii ale acestuia, cu menţiunea "Conform cu originalul".  

Pe cele 5 exemplare, organele fiscale locale de la domiciliul persoanei care 

înstrăinează/dobândește mijlocul de transport înscriu numărul de înregistrare din registru. 

2. În Anexa 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi ministrului afacerilor interne nr. 

1069/1578/114/2016 din 28 iulie 2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe 

locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 este reglementat formularul tipizat al contractului de 

înstrăinare- dobândire a unui mijloc de transport. 

În caseta B din acest contract, organul fiscal local de la domiciliul/sediul persoanei care 

înstrăinează certifică faptul că vânzătorul nu are debite la data de întâi a lunii următoare 

înregistrării actului de înstrăinare- dobândire. 

Conform  art. 159 alin. (5^1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal, 

actualizată: ” Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5), proprietarii bunurilor care înstrăinează 



mijloace de transport nu trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală în cazul în care pentru 

înstrăinare utilizează formularul de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport 

aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.” 

O parte din contribuabili solicită eliberarea documentelor în vederea 

înmatriculării/radierii mijloacelor de transport într-un termen mai scurt decât cel legal, cu toate 

că termenul în care organul fiscal local soluționeză cerererile de luare în evidența fiscală este de 

45 de zile. 

În această situație, în care contribuabilii solicită înregistrarea/vizarea documentelor în 

vederea înmatriculării/radierii mijloacelor de transport înainte de termenul legal, se impune 

instituirea unor taxe. 

3. Contribuabilii, persoane fizice și juridice, care dețin bunuri sau beneficiază de 

servicii impozabile/taxabile au obligația de a declara acestea la organul fiscal local, în vederea 

stabilirii obligațiilor de plată, în condițiile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

Depunerea declarațiilor fiscale este reglementată la art. 101-105 din Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

Declarațiile fiscale depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal local se 

soluţionează de către acesta în termen de 45 de zile de la înregistrare. 

În vederea depunerii declarațiilor fiscale, contribuabilii se pot prezenta la sediul organului 

fiscal local  sau pot transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte 

documente şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 15/2018 s-au aprobat mijloacele 

electronice de transmitere la distanţă, procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori 

documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care 

aceasta se realizează. 

Astfel, mijloacele electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale, 

inclusiv declarațiile fiscale, puse la dispoziția contribuabililor de către Direcția Venituri sunt e-

mail (căsuță de poștă electronică) și platformă de contact. 

Aceste mijloace de comunicare la distanță sunt puse la dispoziția contribuabililor în mod 

gratuit. 

Prin introducerea unei taxe speciale în cazul contribuabililor care se prezintă la organul 

fiscal local în vederea depunerii declarațiilor fiscale și solicită prelucrarea acestora pe loc se 

dorește încurajarea contribuabililor de a utiliza celelalte mijloace de comunicare cu organul fiscal 

local, reducerea numărului celor care se deplasează la sediul organului fiscal, în special în situația 

actuală determinată de pandemia SARS-CoV-2, reducerea timpilor de așteptare la ghișeele 

organului fiscal. 



De asemenea, prin înscrierea contribuabililor pe platforma de contact, comunicarea între 

contribuabil și organul fiscal  este mai facilă, permite comunicarea mai rapidă a actelor, 

confirmarea primirii acestora de către contribuabili, precum și diminuarea costurilor legate de 

comunicarea actelor administrative fiscale prin serviciile poștale. 

Pentru Direcția Edilitară: 

Prin aprobarea Hotărârii nr. 100/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

contribuabilii persoane fizice și juridice depun o documentație tehnică prin care se descriu 

lucrările ce se efectuează pe domeniu public pentru realizarea accesului la proprietate, sau pentru 

realizarea accesului către o investiție pentru care se depune documentație urbanistică de tip PUZ 

sau PUD.  

În această situație, în care contribuabilii solicită verificarea unei documentații și emiterea 

unei autorizații sau a unui aviz, se impune instituirea unor taxe. 

 În decursul anului, pentru realizarea unor lucrări, unele persoane juridice solicită avizul 

Comisie de Sistematizare a Circulației, aviz care dă posibilitatea acestor persoane juridice să 

efectueze lucrări cu restricționarea circulației rutiere.  

În această situație, în care contribuabilii persoane juridice eliberarea unui aviz care să 

permită efectuarea unor lucrări cu restricționarea circulației, se impune instituirea unor taxe. 

 Consideraţii de ordin economic: 

  Pentru Direcția Venituri: 

1. Se propune instituirea taxei speciale pentru înregistrarea în  Registrul de evidenţă 

a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării a documentelor translative ale 

dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport (contractul de vânzare-cumpărare, 

contractul de schimb, factura, actul notarial de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea 

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie sau orice alt document 

similar) sau a contractului de leasing financiar. 

 Pentru anul 2021, cuantumul taxei este de 30 lei în cazul persoanelor fizice și de 40 lei în 

cazul persoanelor juridice. 

 Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și 

juridice care solicită înregistrarea documentelor în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la 

depunerea documentelor. 

2. Se propune instituirea taxei speciale pentru vizarea contractului de înstrăinare- 

dobândire a unui mijloc de transport. 

 Pentru anul 2021, cuantumul taxei este de 10 lei în cazul persoanelor fizice și de 20 lei în 

cazul persoanelor juridice. 

 Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și 

juridice care solicită vizarea contractului de înstrăinare- dobândire a unui mijloc de transport în 

termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor. 



3.  Se propune instituirea taxei pentru prelucrarea pe loc a declarațiilor fiscale. 

 Pentru anul 2021, cuantumul taxei este de 10 lei pentru fiecare declarație depusă. 

 Taxa se datorează de către contribuabilii persoane fizice și juridice care se prezintă la 

registraturile organului fiscal local în vederea depunerii declarațiilor fiscale privind bunurile și 

serviciile impozabile/taxabile și prelucrarea acestora pe loc. 

 Taxa nu se datorează în cazul declarațiilor fiscale privind mijloacele de transport. 

 Taxa nu se datorează în cazul contribuabililor care, ulterior intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, la prima prezentare la sediul organului fiscal local în vederea depunerii declarațiilor 

fiscale solicită înscrierea pe platforma de contact pusă la dispoziție de către organul fiscal local 

sau optează pentru comunicarea actelor prin e-mail (căsuță de poștă electronică). 

 Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și 

juridice care solicită prelucrarea pe loc a declarațiilor fiscale. 

Veniturile realizate din taxele speciale prevăzute la pct. 1,2 și 3 vor fi utilizate de către 

Direcţia Venituri pentru dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a veniturilor bugetului 

local, tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri Direcţia Venituri, etc., 

alte materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii precum şi pentru participarea la cursuri 

de formare profesională organizate în domeniul activităţii de administrare a veniturilor bugetului 

local  pentru personalul Direcţiei Venituri. 

  Pentru Direcția Edilitară: 

Cuantumul taxei speciale pentru eliberarea autorizațiilor de acces la drumul public pentru 

persoanele fizice și juridice este de 150 lei. 

Veniturile obținute din încasarea acestei taxe speciale vor fi utilizate pentru achiziționarea 

de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul 

Direcției Edilitare- Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre și Biroul Spații 

Verzi, Mediu. 

 Cuantumul taxei speciale pentru emiterea avizului de principiu pentru accesul la drumul 

public pentru documentații de urbanism (PUZ sau PUD) este de 150 lei. 

Veniturile obținute din încasarea acestei taxe speciale vor fi utilizate pentru achiziționarea 

de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul 

Direcției Edilitare- Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre și Biroul Spații 

Verzi, Mediu. 

 Cuantumul  taxei speciale pentru emiterea avizului Comisiei de sistematizare a circulației 

este de 150 lei. 

 Taxa se datorează de către persoanele juridice solicitante ale avizului Comisiei de 

sistematizare a circulației. 

 Veniturile obținute din încasarea acestei taxei speciale vor fi utilizate  pentru 

achiziționarea de indicatoare rutiere și marcaje rutiere avizate în comisie. 



  Consideraţii de ordin juridic:  prevederile art. 484 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul  fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 30 din Legea nr.273/2006  privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pct. 101- Titlul IX din H.G. 

nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 100/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus, 

 

P R O P U N E M: 

 

I. Pentru Direcția Venituri: 

1. Instituirea taxei speciale pentru înregistrarea în  Registrul de evidenţă a 

mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării a documentelor translative ale 

dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport (contractul de vânzare-cumpărare, 

contractul de schimb, factura, actul notarial de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea 

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie sau orice alt document 

similar) sau a contractului de leasing financiar. 

 Pentru anul 2021, cuantumul taxei este de 30 lei în cazul persoanelor fizice și de 40 lei în 

cazul persoanelor juridice. 

 Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și 

juridice care solicită înregistrarea documentelor în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la 

depunerea documentelor. 

2. Instituirea taxei speciale pentru vizarea contractului de înstrăinare- dobândire a 

unui mijloc de transport. 

 Pentru anul 2021, cuantumul taxei este de 10 lei în cazul persoanelor fizice și de 20 lei în 

cazul persoanelor juridice. 

 Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și 

juridice care solicită vizarea contractului de înstrăinare- dobândire a unui mijloc de transport în 

termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea documentelor. 

3. Instituirea taxei speciale pentru prelucrarea pe loc a declarațiilor fiscale. 

Pentru anul 2021, cuantumul taxei este de 10 lei pentru fiecare declarație depusă. 

 Taxa se datorează de către contribuabilii persoane fizice și juridice care se prezintă la 

registraturile organului fiscal local în vederea depunerii declarațiilor fiscale privind bunurile și 

serviciile impozabile/taxabile și prelucrarea acestora pe loc. 

 Taxa nu se datorează în cazul declarațiilor fiscale privind mijloacele de transport. 

 Taxa nu se datorează în cazul contribuabililor care, ulterior intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, la prima prezentare la sediul organului fiscal local în vederea depunerii declarațiilor 



fiscale solicită înscrierea pe platforma de contact pusă la dispoziție de către organul fiscal local 

sau optează pentru comunicarea actelor prin e-mail (căsuță de poștă electronică). 

 Taxa se datorează anticipat prestării serviciului de către contribuabilii persoane fizice și 

juridice care solicită prelucrarea pe loc a declarațiilor fiscale. 

Veniturile realizate din taxele speciale prevăzute la pct. 1,2 și 3 vor fi utilizate de către 

Direcţia Venituri pentru dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a veniturilor bugetului 

local, tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri Direcţia Venituri, etc., 

alte materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii precum şi pentru participarea la cursuri 

de formare profesională organizate în domeniul activităţii de administrare a veniturilor bugetului 

local  pentru personalul Direcţiei Venituri. 

II. Pentru Direcția Edilitară 

1.  Instituirea  taxei speciale pentru emiterea autorizației de acces pe drumul public. 

 Pentru anul 2021, cuantumul taxei este de 150 lei. 

 Taxa se datorează de către solicitanții autorizațiilor de acces la drumul public emise 

conform Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.100/2020 privind 

aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public. 

 Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea documentațiilor. 

 2. Instituirea  taxei speciale pentru emiterea avizului de principiu pentru accesul la drumul 

public pentru documentații de urbanism (PUZ sau PUD). 

 Pentru anul 2021, cuantumul taxei este de 150 lei. 

 Taxa se datorează de către solicitanții autorizațiilor de acces la drumul public emise 

conform Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.100/2020 privind 

aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea documentațiilor. 

 Veniturile obținute din încasarea taxelor speciale prevăzute la pct.1și 2 vor fi utilizate  

pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a 

funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare- Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații 

Terestre și Biroul Spații Verzi, Mediu. 

 3. Instituirea  taxei speciale pentru emiterea avizului Comisiei de sistematizare a 

circulației. 

 Pentru anul 2021, cuantumul taxei este de 150 lei. 

 Taxa se datorează de către persoanele juridice solicitante ale avizului Comisiei de 

sistematizare a circulației. 

 Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea solicitării. 

 Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute la pct.3 vor fi utilizate  pentru 

achiziționarea de indicatoare rutiere și marcaje rutiere avizate în comisie. 



 

 

 

 

 

 Nume, prenume Funcția  Semnătura  Data  

Aprobat  Neamțiu Pavel  Director executiv   

Florea Liliana Director executiv   

Vizat de legalitate  Neamț Marius Consilier juridic    

Întocmit  Albu Ioana Șef serviciu   

Găină Ovidiu Șef serviciu    

 

 


