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                                                                              ANEXA Nr. 2 
                                                                         la Hotărârea Consiliului Local Nr.156/22.12.2022 

                                                                    privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 

 
TAXE SPECIALE si ALTE TAXE LOCALE 

 
 ADMINISTRAŢIE PIEŢE, TÂRGURI SI OBOARE 
Taxa cantar bascula                                                              3,00 lei 
Taxa WC public                                                              1,00 leu 
Taxa stabilita pentru desfacere in zone de atractie comerciala                                                    2,00 lei/mp/zi 
    (zona parcări, piețe, târguri, etc.) 
Taxe stabilite pentru utilizarea locurilor publice in pieţe, târguri si oboare in standuri situate de-a lungul 
drumurilor publice, in parcari si in alte locuri de atractie comerciala 
 
Taxa pentru vanzare pe mese  
Pentru societati comerciale, asociaţii familiale si persoane fizice autorizate                                16,00 eur/mp/luna 

 
Pentru producători particulari (producători agricoli) comercializare legume,fructe si alte produse agricole  
                                                                                                                                                                     2,00 lei/mp/zi                           
Pentru alti potentiali utilizatori care executa activitati autorizate inclusiv in zone de atractie comerciala 
                                                                                                                                                                     3.00 lei/mp/zi 
 
Taxa pentru vanzare produse lactate 
Pentru societati comerciale, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate                                   6,00 lei/10 kg/zi 
Pentru producători particulari                                                       3,00 lei/10 kg/zi 
Inchiriere halate                                                     2,00 lei/zi 
Vanzare pomi iarna                                                     3,00 lei/buc 
Taxa depozitare produse de orice fel                                                                           2,00 lei/zi 
 
Taxa utilizare cantare ale administraţiei pieţei 
Pentru producători agricoli                                                     3,00 lei/zi 
Pentru agenţi economici                                                     4,00 lei/zi 
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BIROU SALUBRIZARE 
Taxa forfetara intretinere cimitir                                                           0,36 lei/gospodarie/luna 
 
BIROU GOSPODĂRIE COMUNALA 
Autorizatie trafic greu (autovehicule cu capacitate de peste 7,00 to) 

                                                                                                                12 Euro/zi (sau echivalentul in lei) 
                                                                                                                               184 Euro/luna (sau echivalentul in lei) 
Taxa desfacere lângă punct de lucru                                                                                                        5,00 lei/mp/an 
Taxa ocupare locuri publice pentru depozitare amenajată a combustibililor solizi                         2,00 lei/mp/an 
 
Taxa de folosire a infrastructurii de transport 

                                                                                                                100 lei/luna/autobuz 
                                                                                                                               50 lei/luna/microbuz 
Deținătorii de camioane care au sediul în municipiul Calafat și camioanele sunt declarate în vederea stabilirii 
sarcinii fiscale sunt scutiți de la plata taxei de folosire a infrastructurii de transport. 
 
 BIROU AGRICOL 
 

 - Taxa eliberare adeverinţe pentru evidenţa populaţiei şi nevoi                         15,00 lei; 

-Taxa eliberare Anexa 1 si 2                                                                                         15,00 lei 

- Taxa eliberare carnete comercializare                                                                     50,00 lei; 

 - Taxa eliberare schiţe amplasament                                                                         15,00  lei;  
 -Taxa urgență eliberare(adeverințe, anexa 1 și 2, carnete comercializare, schițe amplasament)        60,00 lei  

 - Taxa inchiriere teren arabil                                                                                        32,00 lei/100 mp/an; 

 - Taxa inchiriere teren fâneţe                                                                                      112,00 lei/ha/an; 

 -Taxa inchiriere teren neproductiv pentru diverse (coteţe,voliere,etc.)              34,00 lei/mp/an. 

 -Taxa eliberare atestat producator                                                                              53,00 lei/an 
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AUTORIZĂRI INIŢIATIVA PRIVATA 

Taxa înregistrare mijloace de transport care nu se supun înmatriculării prevăzută de HCL87/2007    21 lei 
Taxa aviz de funcţionare al spatiilor comerciale prevăzută de HCL39/1996                                               32 lei 
Taxa  ocupare loc public comerţ ambulant prevăzută de HCL.96/2008                                                      11 lei/mp/zi 
Taxa eliberare copie conforma taxi 105 lei 
Taxa eliberare autorizatie taxi 210 lei 
Taxa viza autorizatie taxi 105 lei 
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR 
 

taxe eliberare certificate stare civilă.:     -  pierdere                                                    26 lei 
          - distrugere                                                 26 lei 
          - schimbat model vechi                             26 lei 
 

taxe eliberare adeverinţe stare civila      - celibat                                                         26 lei 
              - întregirea familiei                                     26 lei 
              - certificat stare civilă cu menţiuni          26 lei 
              - livret de familie                                         26 lei 
 

                  taxe transcriere certificate stare civilă întocmite în străinătate                               53 lei 
taxe înregistrări tardive naştere                                                                                     53 lei 
taxe pentru eliberare anexa 24 pentru succesiune                                                     53 lei 
taxe pentru eliberare extrase multilingve                                                                    53 lei 
taxe pentru pierdere act de identitate                                                                          26  lei 
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MUZEUL DE ARTĂ CALAFAT 
 
Taxă vizitare:  elevi, pensionari                                                                                                 3 lei (grup 2 lei) 
                         adulţi                                                                                                            5 lei (grup 4 lei) 
Taxă eveniment, altul decât cel cultural                                                                          315 lei/ora 
Taxă fotografiere amator                                                                                                            53 lei 
Taxă fotografiere profesionist                                                                                                 105 lei 
Taxă filmare                                                                                                                                 210 lei/oră 
Taxă nuntă muzeu                                                                                                                      526 lei 
 
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE 
 
Taxă eliberare certificat in regim de urgenta (in ziua depunerii cererii)               25 lei 
Pentru eliberarea mai multor copii certificate fiscale                                               6 lei/buc 
Taxă specială de salubritate                                                                                           11,13 lei/persoană 
Taxă eliberare copii documente din arhiva                                                                 20 lei /pagina 
Taxă copii xerox                                                                                                                1 lei/pagină 
 
Taxa de urgență pentru soluționarea declarațiilor fiscale/cererilor privind impozitele și taxele locale privind 
mijloacele de transport se stabilește la 55 de lei. Înregistrarea/răspunsul se face în aceeaşi zi cu înregistrarea. În 
cazul în care documentaţia depusă este incompletă, termenul se suspendă până la completarea cu documentele 
solicitate.  
 
 
Taxa eliberare copii heliografice de pe planuri cadastrale 
 sau de pe asemenea planuri deţinute de consiliile locale             
                                                                                                           coala A4                     15 lei 
                                                                                                           coala A3                     25 lei 
                                                                                                           coala A2                   35 lei 
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                                                                                                           coala A1                   55 lei 
                                                                                                           coala A0                   105 lei            
Taxă eliberare adeverinte                                                                                                25 lei 
 
 
 
SERVICIU RESURSE UMANE – SALARIZARE 
 
Taxă participare concurs funcții publice și funcții contractuale de conducere            - 350 lei 
Taxă participare concurs funcții contractuale de execuție                                              - 150 lei 
Duplicat adeverință vechime în regim de urgență ( 2 zile lucratoare)                          - 50 lei 
Duplicat adeverință vechime                                                                                                - 30 lei 
Taxă eliberare documente ( adeverințe, copii documente din dosarul personal sau profesional, pentru persoanele 
care nu mai au raporturi de serviciu cu instituția, dar au fost salariați)                        - 5 lei/pag 
Taxă eliberare adeverință salariu pentru împrumuturi bancare/CAR                           - 5 lei/pag   
 
 
Taxă hotelieră in cota de 1% din tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. Taxa se datorează pentru 
întreaga perioada de şedere. Taxa pentru şederea intr-o unitate de cazare, denumita taxa hoteliera se încasează 
de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea odată cu luarea in evidenta a 
persoanelor cazate. Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectata in conturile bugetului local ale 
Primăriei Mun. Calafat. Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hoteliera la bugetul local lunar, pana la 
data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei in care se colectează taxa hoteliera de la persoanele care au plătit 
cazarea. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la Serviciul Impozite si taxe locale din 
cadrul Primăriei Mun. Calafat. 
 
                        Primar,                                                                                                              Sef Serviciu Economic 
                  Mitulețu Dorel                                                                                                           Iordache Lavinia 


