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REGULAMENT 

Privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale   

pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe 

pe anul 2009 

 

 

 I. Reglementări generale: 

 
 Art. 1  În sensul  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a  prezentei 
hotărâri, taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru funcţionarea unor servicii 
publice create în interesul  persoanelor fizice şi juridice, care se folosesc de serviciile 
publice pentru care s-au instituit taxele speciale. 
 Art. 2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile 
existente la nivelul Consiliului local, motivate şi justificate pe baza documentelor privind 
cheltuielile de întreţinere, funcţionare şi dotare a serviciilor publice respective. 
 
 II. Categorii de taxe locale speciale aplicabile în anul 2009:   

 
 Art. 3  - (1) În vederea asigurării punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim taxi şi în regim de închiriere se instituie: 

- Taxa pentru eliberarea Autorizaţiei de transport pentru executarea serviciului 
public de transport în regim taxi 

- Taxa viză pentru autorizaţia de transport (la fiecare cinci ani) 
- Taxa pentru eliberarea Autorizaţiei Taxi/copiei conforme 
- Viza anuală a Autorizaţiei Taxi. 

(2) Sectorul de activitate pentru care se instituie aceste taxe este activitatea de 
transport taxi care se autorizează prin Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de 
Transport Public Local. 

(3) Plata acestor taxe se face anticipat odată cu depunerea documentaţiei pentru 
obţinerea autorizaţiilor. 
(4) Autorizaţia Taxi se vizează anual, cu excepţia anului în care a fost eliberată, până la 
data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. 

(5) Sumele încasate din activitatea de autorizare se încasează prin Direcţia Finanţe 
Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

(6) Sumele obţinute din aceste taxe vor fi utilizate în scopul acoperirii cheltuielilor 
de funcţionare ale Serviciului Economic. 

 Art. 4 – Se instituie taxa specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat  acte 
necesare populaţiei în raporturile acesteia cu municipiul Sfântu Gheorghe. 

Plata acestei taxe se face anticipat, la Direcţia Finanţe Publice Municipale, iar 
sumele obţinute din această taxă vor fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale 
specifice activităţii de multiplicare, întreţinerea aparaturii. 



Art.5 – (1) Se instituie taxa specială de urgenţă pentru eliberarea sau 
preschimbarea cărţilor de identitate. 

(2) Plata acestei taxe se face anticipat la Direcţia Finanţe Publice Municipale. Pe 
lângă dovada achitării taxei de urgenţă solicitantul va depune şi o cerere scrisă, cu 
menţionarea motivului urgenţei. 

(3) Sumele obţinute din această taxă vor fi utilizate în scopul acoperirii 
cheltuielilor de funcţionare ale Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor. 

Art.6 – (1) Se instituie taxa specială de urgenţă pentru eliberarea în regim de 
urgenţă a certificatelor fiscale şi a adeverinţelor emise de Direcţia Finanţe Publice 
Municipale: 

a) taxa specială pentru eliberarea certificatului fiscal sau a adeverinţei în 
aceaşi zi cu cea a depunerii cererii, 

b) taxa specială pentru eliberarea certificatului fiscal sau a adeverinţei în 
termen de 24 de ore de la data depunerii cererii. 
            (2) Eliberarea certificatelor fiscale/adeverinţelor în regim de urgenţă se face 
numai în cazul în care cererea depusă este completă şi conţine date corecte. 

(3) Plata acestei taxe se face anticipat la Direcţia Finanţe Publice Municipale 
odată cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatelor/adeverinţelor, iar veniturile 
rezultate vor fi utilizate de către această direcţie pentru dotări(tehnică de calcul, birotică, 
mobilier, etc.). 
 Art. 7 – Se instituie taxa specială pentru utilizarea sălii de sport, proprietatea 
municipiului Sfântu Gheorghe. 

Sala de sport poate fi utilizată de persoane fizice şi juridice în vederea organizării 
de competiţii sportive, evenimente culturale, expoziţii, concerte şi alte asemenea 
evenimente cu condiţia obţinerii în prealabil a aprobării şi achitării taxei speciale pentru 
utilizarea sălii de sport. Sumele încasate vor fi folosite exclusiv pentru finanţarea 
cheltuielilor administrative şi de dezvoltare a sălii de sport. 

Art. 8 – (1) În vederea asigurării punerii în aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, se instituie:  

– taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare/acord de funcţionare 
– taxa viză anuală pentru autorizaţia de funcţionare 

               (2) Sectorul de activitate pentru care se instituie aceste taxe este activitatea de 
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care se autorizează prin 
Compartimentul pentru  Autorizarea Activităţilor Economice din cadrul Serviciului 
Economic.. 

  (3) Plata taxei se face anticipat odată cu depunerea documentaţiei pentru 
obţinerea autorizaţiei/vizei anuale. 

  (4) Autorizaţia de funcţionare se vizează anual, cu excepţia anului în care a fost 
eliberată, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. 

  (5) Taxele prevăzute la alin.(1) se încasează prin Direcţia Finanţe Publice 
Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

  (6) Sumele obţinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor 
de funcţionare ale Serviciului Economic. 
 

III. Dispoziţii finale: 
 



Art. 9 – Categoriile şi cuantumul taxelor locale speciale , este prevăzută în anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Local privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2009, din care 
face parte integrantă.  

 Art. 10 - Acordul persoanelor fizice pentru plata taxelor speciale se consideră dat 
ca urmare a necontestării hotărârii Consiliului local privind stabilirea taxelor speciale în 
termen de 15 zile de afişarea la sediul Primăriei, respectiv publicarea pe pagina de 
internet  a acesteia. 
 


