
                                                                     ANEXA Nr. 3 

                                                                    la Hotărârea Consiliului Local Nr.156/22.12.2022  

                                                                  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  

                                                                  precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 

 
 

 

PROCEDURA  

Privind modul de calcul si plata a taxelor instituite in temeiul art. 484 si art. 486  

din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal  

 

Ocuparea temporara a locurilor publice si private ale municipiului de către persoanele fizice, 

persoane fizice autorizate si asociaţii familiale autorizate sau persoane juridice, se face in baza 

aprobării eliberate de Primaria Municipiului Calafat prin serviciile de resort.  

Valoarea totala a taxei de ocupare a domeniului public se calculează prin înmulţirea taxei de 

folosinţa domeniu public sau privat stabilita prin H.C.L. cu numărul de zile a perioadei solicitate si 

cu suprafaţa ocupata din domeniul public (exprimata in mp),  

În cazul în care contribuabilul depaseste termenul înscris pe autorizaţie, se vor percepe 

majorări de întârziere calculate pana la data efectuării plaţii inclusiv, prin aplicarea cotei de majorări 

precizate in actele normative in vigoare.  

Pentru instituirea taxelor zilnice Consiliul Local al municipiului Calafat are în vedere 

următoarele criterii :  

1) Imobilele sau terenurile să aparţină domeniului public sau privat al municipiului sau să fie 

administrate direct de către Consiliul Local (Nu intră sub incidenţa acestui punct imobilele sau 

terenurile care aparţin domeniului public sau privat care sunt concesionate, închiriate potrivit legii .); 

         2) Calcul diferenţiat în raport cu:  

- gradul de amenajare şi dotare a pieţelor ; asigurarea cu apă potabilă , apă curentă pentru 

spălarea produselor, iluminat, spaţii acoperite, suprafeţe asfaltate , etc;  

- serviciile prestate către utilizatori şi consumatori;  

- suprafaţa ocupată;  

3) Taxele se încasează de către încasatorii din cadrul Administraţiei Pieţelor şi casierii 

Serviciului Impozite şi taxe din cadrul Primăriei;  

4) Taxele încasate se depun la casieria Primăriei mun. Calafat la sfârşitul zilei încasării 

acestora;  

5) Pentru taxele achitate se emit numai chitanţe cu regim special, înseriate si personalizate 

având doua părti, din care una se eliberează comerciantului, cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare. Emiterea şi evidenţa acestora este supravegheată şi controlată de către Compartimentul 

Contabilitate din cadrul Primăriei, Compartimentul Impozite si Taxe;  

6) Modelele de cerere, autorizaţie pentru comerţ ambulant, sunt puse la dispoziţie de către 

Primăria mun. Calafat;  

 
 
 
        Primar,                                                                                  Serviciu Economic      
Mitulețu Dorel                                                                                 Iordache Lavinia 


