
                                                                                                             Anexa 
la Hot�rârea Consiliului Local nr. 90/2007 
 
 
 
 
 
REGULAMENT 
Privind stabilirea �i aplicarea taxelor locale speciale   
pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe 
pe anul 2008 
 
 
 I. Reglement�ri generale: 
 
 Art. 1  În sensul  Legii nr.273/2006 privind finan�ele publice locale �i a  prezentei 
hot�râri, taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru func�ionarea unor servicii publice 
create în interesul  persoanelor fizice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au 
instituit taxele speciale. 
 Art. 2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor f�cute de serviciile existente la 
nivelul Consiliului local, motivate �i justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de 
între�inere, func�ionare �i dotare a serviciilor publice respective. 
 
 II. Categorii de taxe locale speciale aplicabile în anul 2007:   
 
 Art. 3  - (1) În vederea asigur�rii punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim taxi �i în regim de închiriere se instituie: 

- Taxa pentru eliberarea Autoriza�iei pentru executarea serviciului public de transport/ 
bunuri în regim taxi; 

- Taxa pentru eliberarea Autoriza�iei Taxi; 
- Viza anual� a Autoriza�iei Taxi. 
(2) Sectorul de activitate pentru care se instituie aceste taxe este activitatea de transport 

taxi care, potrivit H.C.L. nr. 146/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare �i 
desf��urare a activit��ii de transport taxi, se autorizeaz� prin Compartimentul pentru Sprijinirea 
Liberei Ini�iative �i Autoriz�ri. 

(3) Plata acestor taxe se face anticipat o dat� cu depunerea documenta�iei pentru ob�inerea 
autoriza�iilor. 

(4) Autoriza�ia Taxi se vizeaz� anual, cu excep�ia anului în care a fost eliberat�. 
(5) Sumele încasate din activitatea de autorizare se încaseaz� prin Direc�ia Finan�e 

Publice Municipale din cadrul Prim�riei municipiului Sfântu Gheorghe �i se utilizeaz� în 
condi�iile prev�zute de H.C.L. nr. 146/2003. 

Art. 4 – Se instituie taxa special� pentru servicii de xerocopiat, multiplicat  acte necesare 
popula�iei în raporturile acesteia cu municipiul Sfântu Gheorghe. 

Plata acestei taxe se face anticipat, la Direc�ia Finan�e Publice Municipale, iar sumele 
ob�inute din aceast� tax� vor fi utilizate pentru achizi�ionarea de materiale specifice activit��ii de 
multiplicare, între�inerea aparaturii. 

Art.5 – (1)Se instituie taxa special� de urgen�� pentru eliberarea sau preschimbarea 
c�r�ilor de identitate. 

(2) Plata acestei taxe se face anticipat la Direc�ia Finan�e Publice Municipale. Pe lâng� 
dovada achit�rii taxei de urgen�� solicitantul va depune �i o cerere scris�, cu men�ionarea 
motivului urgen�ei. 

(3) Sumele ob�inute din aceast� tax� vor fi utilizate în scopul acoperirii cheltuielilor de 
func�ionare ale Direc�iei Comunitare de Eviden�� a Persoanelor. 

Art.6 – (1)Se instituie taxa special� de urgen�� pentru eliberarea în regim de urgen�� a 



certificatului fiscal: 
a) taxa special� pentru eliberarea certificatului fiscal în acea�i zi cu cea a 

depunerii cererii, 
b) taxa special� pentru eliberarea certificatului fiscal în termen de 24 de ore de la 

data depunerii cererii. 
            (2) Eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgen�� se face numai în cazul în 

care cererea depus� este complet� �i con�ine date corecte. 
(3) Plata acestei taxe se face anticipat la Direc�ia Finan�e Publice Municipale odat� cu 

depunerea cererii pentru eliberarea certificatelor, iar veniturile rezultate vor fi utilizate de c�tre 
acest serviciu pentru dot�ri(tehnic� de calcul, birotic�, mobilier, etc.). 
 

 

III. Dispozi�ii finale: 

 

Art. 7 – Categoriile de taxe locale speciale �i cuantumul acestora, sunt prev�zute în anexa nr. 7 la 
Hot�rârea Consiliului Local privind taxele �i impozitele locale pentru anul 2008, din care face 
parte integrant�.  

 Art. 8 Acordul persoanelor fizice pentru plata taxelor speciale se consider� dat ca urmare 
a necontest�rii hot�rârii Consiliului local privind stabilirea taxelor speciale în termen de 15 zile 
de afi�area la sediul Prim�riei, respectiv publicarea pe pagina de internet  a acesteia. 
 


