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ROMANIA 
JUDETUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL  BABADAG 

HOTARAREA NR. 205 

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

 
 

          Consiliul Local al Orasului Babadag, intrunit in sedinta ordinara din data de 22.12.2022, 
prezenti fiind un numar de 14 consilieri locali; 

        Avand in vedere referatul de aprobare al primarului orasului Babadag, Caraman Georgian, 
inregistrat sub nr. 46425/08.11.2022, raportul de specialitate nr. 46426/08.11.2022, intocmit de dna 
Condrat Daniela – sef Serviciu Impozite si Taxe Locale si Anuntul nr. 251/08.11.2022; 

      In conformitate cu prevederile:  
� art. 462*), alin. (2), art. 467, alin. (2), art. 472, alin. (2), art. 489, alin. (2),  si art. 495 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
� art. 266, alin. (5), alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
� art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
� art. 7, alin. (1) - (12) din Legea nr. 53/2002 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
� art. 3, alin. (2), art. 5, alin. (2), art. 6, alin. (3), art. 7, art. 34, art. 36-38, art. 40-44, art. 78-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

� Vazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
      In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. c),  

art. 140, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1), alin. (4), alin. (5), art. 198, art. 199, art. 200, 
art. 243, alin. (1), lit. a) si lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 

Art.1:  Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2023, dupa cum urmeaza: 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Anexele nr. 1 – 3, parti integrante din prezenta 

hotatrare, cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2023;  
b) cota prevăzută la art. 457, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor 
fizice), se stabileste la 0,1 %;  

c) cota prevăzută la art. 458, alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se 
stabileste la 1 % asupra valorii, care poate fi: 
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta; 
- valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta; 
- valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor 
dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.  

d) cota prevăzută la art. 458, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate 
pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileste la 0,4%; 
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e) cota prevăzută la art. 458, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu rezultă 
dintr-un raport de evaluare în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 2%;  

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se determină 
prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial conform art. 457 din 
Legea nr. 227/2015 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) cota prevăzută la art. 460, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se 
stabileste la 0,2%;  

g) cota prevăzută la art. 460, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se 
stabileste la 1,3%;  

h) cota prevăzută la art. 460, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau 
deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileste la 0,4 
%;  
       În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul 
calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 

i) cota prevăzută la art. 460, alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată 
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileste la 5%.    

j) cota prevăzută la art. 470, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (pentru mijloacele de transport hibride), se stabileste la 60%;  

k) cota prevăzută la art. 474, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabileste la 30 %;  

l) cota prevăzută la art. 474, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 
rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileste la 0,5%;  

m) cota prevăzută la art. 474, alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât 
cele menţionate la lit. l), se stabileste la 1%;  

n) cota prevăzută la art. 474, alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire), se stabileste la 30 %;  

o) cota prevăzută la art. 474, alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei 
construcţii), se stabileste la 0,1 %;  

p) cota prevăzută la art. 474, alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare 
de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de 
construire), se stabileste la 3%; 

r) cota prevăzută la art. 474, alin. (13) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe 
sau rulote ori campinguri), se stabileste la 2%;  

s) cota prevăzută la art. 477, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare (taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileste la 3%; 

t) cota prevăzută la art. 481, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare (impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, 
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, 
un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională), se stabileste la  2 %;  
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u) cota prevăzută la art. 481, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare (impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele 
enumerate la lit. t) ), se stabileste la 5%.  

Art.2: Se aproba in anul 2023 o bonificatie de 10% in cazul contribuabililor persoane fizice si 
persoane juridice, dupa cum urmeaza: 
- bonificaţia prevăzută la art. 462, alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice si juridice în cazul 
impozitului/taxei pe cladiri la 10 %; 
- bonificaţia prevăzută la art. 467, alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice si juridice în cazul 
impozitului/taxei pe teren la 10 % ;  
- bonificatia prevazuta la art. 472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice si juridice în cazul 
impozitului pe mijloacele de transport la 10%.  

Art.3: (1) Cotele aditionale prevazute la art. 489, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se propun dupa cum urmeaza: 

a) in cazul impozitului/taxei pe cladire datorat de contribuabilii persoane juridice, pentru cladirile 
nerezidentiale determinat in conditiile punctului 1, lit. g) din prezenta hotarare, se aplica cota aditionala 
de 10%; 

b) in cazul impozitului pe mijloacele de transport datorat de contribuabilii persoane juridice, 
pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica calculat conform art. 470, alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica cota aditionala de 15%. 

(2) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, prevazuta la art. 486, alin. 
(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza 
cu 50%. 

(3) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, majorarea impozitul pe teren, conform 
art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
cu 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

 (4) Pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu 500%, conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
consiliului local.  

Art.4: Se anuleaza creantele fiscale in suma de pana la 40 lei, aflate in sold la data de 31 
decembrie a anului. 

Art.5: Scutirile sau reducerile privind impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si 
impozitul pe mijloacele de transport, se vor aproba in mod individual, pentru fiecare caz in parte, prin 
hotarare a Consiliului Local al orasului Babadag, in baza dosarului cu documente justificative, la 
propunerea compartimentului/compartimentelor de resort. 

Art.6: Se aproba Regulamentul privind adoptarea taxelor speciale, conform anexei nr. 4, ce face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.7: Se aproba Taxa de salubrizare, conform anexei nr. 5, ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.8: Se aproba Regulamentul pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj privind 
stabilirea conditiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, pe străzile 
din orasul Babadag, judetul Tulce, conform anexei nr. 6, ce face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.9: In anul 2023, anularea creantelor fiscale se va mentine la nivelul maxim prevazut de Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.  
            Art.10: Se aproba plafonul minim al creantelor fiscale pentru care organul fiscal local are 
obligatia de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care 
inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, conform art. 162 din Legea 
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nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum 
urmeaza:  

� 10.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor juridice; 
� 5.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor fizice; 

 Art.11: În conformitate cu dispozițiile art. 46, alin (6) din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul Impozite si Taxe Locale, fiind un 
centru de imprimare masivă, va emite decizii de impunere, decizii anuale de impunere, înștiințări de plată, 
somații și titluri executorii care vor fi valabile și în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor 
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii și ștampila organului emitent. 

Art.12: Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi 
Hotararile Consiliului Local al orasului Babadag, in ultimii 5 ani, este cuprinsa in Anexa nr. 7, ce face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.13: Incepand cu 01.01.2023, prevederile H.C.L. nr. 171/28.12.2021 privind aprobarea  
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022, isi  inceteaza aplicabilitatea. 

Art.14: Secretarul General al orasului Babadag va comunica prezenta hotarare - in copie – 
Institutiei Prefectului judetul Tulcea, dlui Primar, Serviciului Impozite si Taxe Locale - Control 
Comercial, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciului Financiar Contabil, Resurse 
Umane, Compartimentului Resurse Umane, Biroului Administratie Publica Locala, Fond funciar si 
Registru Agricol, Directiei de Asistenta Sociala, Sanatate, Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor, Compartimentului Administratie Piata si se va proceda la afisare pentru aducere  
la cunostinta publica. 

 
 
 

Adoptata astazi, 22.12.2022, voturi pentru: 14 voturi. 
 
 

 
 

                                                                                           Contrasemneaza pentru legalitate, 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           SECRETAR GENERAL  
                                                                                                       AL ORASULUI  BABADAG, 
                 TOPALĂ MARINICĂ                                                       KERAI MARIANA   
 
 
 
 
 

SL/SL 
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Consiliul local al orasului                                                                                                             ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 205/22.12.2022 
          Babadag                                                                                                                                                                
 

CAPITOLUL I – IMPOZITUL PE CLADIRI 
 

Impozite si taxe locale administrate de catre SERVICIU IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
TITLUL IX – Impozite si taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice 
Art. 457 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 

Tipul clădirii Valoarea impozabilă pentru anul 
2022 

Lei/mp 

Valoarea impozabilă pentru  
anul 2023 

Lei/mp 
Cladire 

cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Cladire 
fără instalaţii 

de apă, 
canalizare, 

electrice sau 
încălzire 

 

Cladire 
cu instalaţii 

de apă, 
canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Cladire 
fără instalaţii 

de apă, 
canalizare, 

electrice sau 
încălzire 

 
 

0 3 4 5 6 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic şi/sau chimic             1087 653 1143 686 
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,din piatră naturală, 
din cărămidă nearsă,din vălătuci sau din orice alte materiale  
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 326 218 343 229 
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat  sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă  sau din orice alte materiale 
rezultate în  urma unui tratament termic şi/sau chimic    218 190 229 200 
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din  lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă  nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic                            136 82 143 86 
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă,în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A – D 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol,la demisol şi/sau la 
mansardă,utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în 
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D             

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 
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Coeficientul de corectie pentru stabilirea impozitului pe cladiri pentru persoane fizice, prevazut la art. 457 alin.(6) (orasul Babadag este 
localitate cu rangul III), iar zonele pentru Orasul Babadag sunt stabilite HCL nr. 2/ 28.01.2003, modificata si completata prin HCL 
nr.35/30.09.2017. 
 

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 
 III 
A 2.30 
B 2.20 
C 2.10 
D 2.00 

 
 
 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
Impozitul*/Taxa**) pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii 

Pentru orasul Babadag prin HCL nr. 210/28.12.2018 sunt patru zone fiscale A,B,C,D 
Art. 465 alin.(2) din Legea nr. 227/2015  

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, 
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel:           

                                                                                                                                                                                                        Lei/ha                                 
Zona 

in 
cadrul 
locali- 
tatii 

Nivelurile impozitului/taxei pe 
ranguri 

de localitati, 
pentru anul 2020 

Nivelurile 
impozitului/taxei pe 
ranguri de localitati, 

pentru anul 2022 

Nivelurile impozitului/taxei 
pe ranguri de localitati, 

indexate pentru anul 2023 

Nivelurile impozitului/taxei 
pe ranguri de localitati,  

pentru anul 2023 

A 5694,38-14235.94 5694 5.984.79 – 14.961.97 5985 
B 3869,95-9672.71 3870 4.067.32 – 10.166.02 4067 
C 1838,39-4596.50 1838 1.932.15 – 4.830.92 1932 
D 1069,98-2649.72 1070 1.124.55 – 2.784.86 1125 

 
Orasul Babadag are rangul III 
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Impozitul/Taxa* pe terenurile amplasate in intravilan 
-Orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii- 

Pentru orasul Babadag prin HCL nr.210/28.12.2018  sunt patru zone fiscale A,B,C,D 
 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută la alin. (4), art. 465 din Legea nr. 227/2015, iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie 3,00 corespunzator 
orasului Babadag care este oras de rangul III. 
                                                                                                                                                                                                                              lei/ha 
Nr. 
crt 

                       Zona                                
 
 
 
Categoria  
de folosinta 

Nivelurile impozitului/taxei  
pentru anul 2022 

 

Nivelurile impozitului/taxei 
indexate  

propuse pentru anul 2023 

1 Teren arabil 30 23 20 16 32 24 21 17 
2 Pasune 23 20 16 14 24 21 17 15 
3 Faneata  23 20 16 14 24 21 17 15 
4 Vie  50 38 30 20 53 39 32 21 
5 Livada  58 50 38 31 61 53 39 32 
6 Padure sau alt teren cu 

Vegetatie forestiera 30 23 20 16 32 24 21 17 
7 Teren cu ape 16 14 x x 17 15 9 x 
8 Drumuri si cai ferate x x x x x x x x 
9 Teren neproductiv x x x x x x x x 
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Impozitul/taxa*pe terenurile amplasate in extravilan 
Pentru orasul Babadag sunt stabilite prin HCL nr.57/28.04.2006 patru zone fiscale A,B,C,D 

Art.465 alin.(6) din Legea nr. 227/2015   
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 
alin. (6),  respectiv coeficientii de corectie utilizati la cladiri. 
                                                                                                                                                                                                    lei/ha  
Nr. 
Cr
t 

                       Zona                                 
 
 
 
Categoria  
de folosinta 

Nivelurile impozitului/taxei  
pentru anul 2022  

 

Nivelurile impozitului/taxei 
indexate propuse 
pentru anul 2023  

1 Teren cu constructii 33 35 
2 Teren arabil 50 53 
3 Pasune 30 32 
4 Faneata  30 32 
5 Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr.crt. 5.1 56 59 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod x x 
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. 

crt. 6.1 56 59 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod x x 
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, 

exceptia celui prevazut la nr.crt. 7.1 17 18 
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure 

cu rol de protectie x x 
8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari 

piscicole 5 6 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 34 36 
9 Drumuri si cai ferate x x 
10 Teren neproductiv x x 
Coeficientul de corectie pentru terenul extravilan este stabilit potrivit art. 457 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru 
localitati de rangul III. 
  
 
 



5 
 

 
 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 
Mijloace de transport cu tractiune mecanica Nivelurile de impozitare  

pentru anul 2022  
Nivelurile de impozitare 

propuse 
pentru anul 2023  

Suma,in lei,pt.fiecare 
grupa de 200 cm^3 

sau fractiune din aceasta 

Suma,in lei,pt.fiecare 
grupa de 200 cm^3 

sau fractiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm^3 sau fracţiune din aceasta) X X 
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu        
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm^3, inclusiv 9 9 
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu       capacitatea 
cilindrică de peste 1.600 cm^3 10 10 
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^3 şi 2.000 cm^3 
inclusiv 19 20 
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 |    şi 2.600 cm^3 
inclusiv 78 82 
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm^3 şi 3.000 cm^3 
inclusiv 160 165 
6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001    
cm^3 316 332 
7.Autobuze, autocare, microbuze                           26 27 
8.Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa maximă 
autorizată de până la 12 tone, inclusiv 32 34 
9.Tractoare înmatriculate                                19 20 
II. Vehicule înregistrate X x 
1.Vehicule cu capacitate cilindrică X x 
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800  
cm^3 4 5 
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800  
cm^3 6 7 
2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          155 163 
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Art. 470 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 completat prin  
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul(lei/an)2022 Impozitul(lei/an) 2023 
Ax(e) 

motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

I.  două axe     
  1.Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153   
    2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 425 0 153 

    3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 425 599 153 426 

    4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1355 426 599 

    5. Masa de cel puţin 18 tone 599 1355 599 1356 

II. 3 axe   599 1356 

    1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267   

    2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 153 267 

    3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 712 267 549 

    4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712 1098 549 712 

    5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1098 1707 712 1098 

    6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1098 1707 1098 1707 

    7. Masa de cel puţin 26 tone 1098 1707 1098 1707 

III. 4 axe   1098 1707 

    1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 712 722   

    2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722 1128 712 722 

    3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1791 722 1128 

    4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1791 2657 1128 1791 

    5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1791 2657 1791 2657 

    6. Masa de cel puţin 32 tone 1791 2657 1791 2657 
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Art. 470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de12 tone 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul(lei/an)2022 Impozitul(lei/an)2023 
Ax(e) 

motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

2+1 axe     
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69 0 69 

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 69 158 

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 158 371 

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 371 480 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 480 866 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 866 1519 

Masa de cel puţin 28 tone  866 1519 866 1519 

2+2 axe     
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 148 346 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 346 569 

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 569 836 

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1009 836 1009 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1009 1657 1009 1658 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1657 2300 1658 2301 

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2300 3493 2301 3493 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2300 3493 2301 3493 

Masa de cel puţin 38 tone 2300 3493 2301 3493 

2+3 axe     
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1830 2548 1831 2548 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2548 3463 2548 3464 
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Masa de cel puţin 40 tone  2548 3463 2548 3464 

3+2 axe     

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2246 1618 2246 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2246 3107 2246 3107 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3107 4596 3107 4597 

Masa de cel puţin 44 tone 3107 4596 3107 4597 

3+3 axe     
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 920 1113 920 1113 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1113 1662 1113 1662 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1662 2647 1662 2647 

Masa de cel puţin 44 tone 1662 2647 1662 2647 

 
Art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 

Remorci, semiremorci sau rulote 
Masa maxima autorizata Nivelurile de impozitare 

pentru anul 2022 
Nivelurile de impozitare 

propuse pentru anul 2023 

Impozitul (lei) Impozitul (lei) 

a) Până la o tonă, inclusiv                                  10 10 
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone                   36 38 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                   57 60 
d) Peste 5 tone                                              70 73 
Art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 

Mijloace de transport pe apa 
Mijlocul de transport pe apa Nivelurile de impozitare 

pentru anul 2022 
Nivelurile de impozitare 

propuse pentru anul 2023 

Impozitul (lei) Impozitul (lei) 
1.Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz          
personal                                                     23 24 
2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                61 64 
3.Bărci cu motor                                            229 240 
4.Nave de sport şi agrement                                 1217 1279 
5.Scutere de apă                                            229 240 
6.Remorchere şi împingătoare:                               x x 
a)până la 500 CP, inclusiv                                  607 638 
b)peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv                 988 1039 
c)peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv                1521 1598 
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d)peste 4000 CP                                             2433 2557 
7.Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 198 208 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                       x x 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone inclusiv 198 208 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până 
la 3000 de tone, inclusiv 305 320 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone         533 561 

 
CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 

Art. 474 si 475 din Legea nr.227/2015 
Art.(din Codul Fiscal) 
 

Nivelurile prevazute 
de Legea 227/2015 

Nivelurile stabilite 
pentru anul 2022  

Nivelurile propuse 
pentru anul 2023 

In administrarea serviciului urbanism cu respectarea art.267 alin.(14) si alin.(15) si art.269 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
Art. 474  alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a 
autorizaţiilor 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de  urbanism 
a) până la 150 m^2, inclusiv 

 
 
 

5 – 6 6 7 
b) între 151 şi 250 m^2, inclusiv 6 – 7 8 8 

 c) între 251 şi 500 m^2, inclusiv 7 – 9 10 10 
 d) între 501 şi 750 m^2, inclusiv 9 – 12 13 14 
 e) între 751 şi 1000 m^2, inclusiv 12 – 14 15 16 
 f) peste 1000 m^2 14 + 0,01 lei/m2, 

pentru fiecare m2 
care depăşeşte 1000 

m2 

15 + 0,01 lei/m2, 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 
1000 m2 

16 + 0,01 lei/m2, 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 
1000 m2 

Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de 
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari 
sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean  

Între 0 şi 15 lei, 
inclusiv  

 
16 lei 

          17 lei 
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, 
exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, 
precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri 
pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie 

Intre 0 şi 15 lei, 
inclusiv pentru 

fiecare m^2 afectat 

16 lei, inclusiv 
pentru fiecare 
m^2 afectat 17 lei, inclusiv 

pentru fiecare m^2 
afectat 

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în 
spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor 

Intre 0 şi 8 lei, 
inclusiv, pentru 

fiecare de construcţie 

9 lei, inclusiv, 
pentru fiecare 

m^2 de suprafaţă 

9 lei, inclusiv, 
pentru fiecare m^2 

de suprafaţă 
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de afişaj, a firmelor şi reclamelor m2 de suprafaţă 
ocupată 

ocupată de 
construcţie 

ocupată de 
construcţie 

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu 

Între 0 şi 13 lei, 
inclusiv, pentru 

fiecare 

14 lei, inclusiv, 
pentru fiecare 

racord 
14 lei inclusiv, 
pentru fiecare 

racord 
Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 

Între 0 şi 9 lei, 
inclusiv" 

10 lei 
10 lei 

In administrarea serviciului impozite si taxe locale prin control 
comercial 

   

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 
functionare 

Între 0 şi 20 lei, 
inclusiv 

22 lei 23 

Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol : 

a) pana la 0.5 ha 

Intre 0 si 80 lei, 
inclusiv 

 
 
 

60 lei 

 
 
 

60 lei 

b) intre 0.5 ha – 1 ha  70 lei 70 lei 

c) peste 1 ha  80 lei 80 lei 
d) viza trimestriala ¼ din taxa de eliberare    

Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
-restaurant/bar cu suprafata de pana la 50 mp(de desfacere)inclusiv in 
intervalul orar 8,00 – 22,00  
-restaurant/bar cu suprafata de la 51 mp pana la 100 mp(de 
desfacere)inclusiv in intervalul orar 8,00 – 22,00 
-restaurant/bar cu suprafata de peste 101-500 mp(de desfacere) in 
intervalul orar 8,00 – 22,00 
- restaurant/bar cu suprafata de peste 500 mp(de desfacere) in 
intervalul orar 8,00 – 22,00 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va fi majorata cu 
Obtinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi de alimentatie 
publica este reglementata prin regulamentul privind organizarea si 
defăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de piaţă in Oraşul 
Babadag. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi de 

 
 

Între 0 şi 4000 lei, 
inclusiv 

 
 
 
 

Intre 4.000 – 8.000 
lei 
 

 
 

800 lei 
 

1.500 lei 
 

2.200 lei 
4.000 lei 

 
 

50 lei/ora care 
depaseste orarul 

8,00 – 22,00 
 

 
 

800 lei 
 

1.500 lei 
 

2.200 lei 
4.000 lei 

 
 

50 lei/ora care 
depaseste orarul 

8,00 – 22,00 
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alimentatie publica nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost 
suspendată sau anulată, după caz.  
Taxa administrata de inspector control comercial. 
 
 

 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 
Art. 477 alin.(2) din Legea nr.227/2015 
 
 
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 

Nivelurile aprobate 
pentru anul 2022 

Nivelurile propuse 
pentru anul 2023 

lei/m^2 sau fractiune 
de m^2 

lei/m^2 sau fractiune 
de m^2 

a) în cazul unui afişaj situat în     locul în care persoana 
derulează o activitate economică 

 
34 

 
36 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj şi publicitate 25 26 
 

 
 

CAPITOLUL VIII – SANCTIUNI 
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 
Art.493 
alin.(3) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile pentru anul 2023  
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 76 lei la 304 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu 
amendă de la 304 lei la 757 de lei 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 80lei la 319 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu 
amendă de la 319 lei la 795 de lei 

Art.493 
alin.(4) 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 353 de lei la 1716 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 371 de lei la 1803 lei. 

Art.493 
alin.(4^1)  

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 
zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 537 la 2683 
lei 

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 
zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 537 la 2820 lei 
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LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
 
Art.493 
alin.(5) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile entru anul 2023  
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale  
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, 
respectiv: - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu  amendă de la 305 lei la 1214 lei, iar cele de 
la lit. b) - d) cu amendă de la 1214 lei la 3028 lei.  

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale  
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, 
respectiv: - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu  amendă de la 320 lei la 1276 lei, iar cele de la 
lit. b) - d) cu amendă de la 1276 lei la 3180 lei.  

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 1414 lei la 6865 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 1484 lei la 7212 lei. 

Art.493 
alin.(4^1)  

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 
zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1610 la 8049 
lei 

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 
zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2148 la 11280 
lei 

 
In conformitate cu art. 493 alin. (8) contraventiilor prevazute la art. 493 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 180/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Pentru anul 2023, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
                                                                                                                                                                           Sef  Serviciu Impozite si Taxe Locale, 
                                                                                                                                                                                            Condrat Daniela  
                                  
 
 

                                                                                                                                                  Contrasemneaza pentru legalitate, 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                SECRETAR GENERAL  
                                                                                                                                                          AL ORASULUI  BABADAG, 
                 TOPALĂ MARINICĂ                                                                                                            KERAI MARIANA 
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                                                                                                                                                            ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 205/22.12.2022 
TAXE SPECIALE SI ALTE TAXE LOCALE  

Denumire taxa si precizari speciale Nivelul taxei aprobat 
pentru anul 2022 

Nivelul taxei propus 
pentru anul 2023 

TAXE SPECIALE : 
1. A. Taxa de acces si utilizare a salii de sport a orasului Babadag str. Aurel 

Vlaicu nr. 1 
            B. Taxa de acces si utilizare a salii de sport a orasului Babadag str. Heracleea 
nr. 53A 
Taxa speciala instituita conform anexei nr. 4 Regulament privind adoptarea taxelor 
speciale. 
SCUTIRI : 
Unitatile scolare din raza administrativ-teritoriala a orasului Babadag sunt scutite de la 
plata acestei taxe. Veniturile realizate vor fi utilizate pentru reabilitarea si dotarea salii de 
sport. Taxa in administrarea responsabilului cu sala de sport. 

    80 lei/ora – nocturna 
50 lei/ora – ziua 

 50 lei/ora – ziua 
100 lei/ora – nocturna 
 
  60 lei/ora – ziua 
120 lei/ora – nocturna 
 

2.Taxa acces si utilizare a terenului de sport cu gazon sintetic. Taxa speciala instituita conform anexei nr. 4 Regulament privind adoptarea 
taxelor speciale. Veniturile realizate vor fi utilizate pentru intretinerea si reabilitarea gazonului sintetic. 
 Taxa in administrarea responsabilului cu sala de sport. 

1. Pentru fotbal si alte activitati sportive 50 lei/ora – ziua 
100 lei/ora-nocturna 

 
100 lei/ora-nocturna 

3. Taxa de concesionare locuri de veci  
Taxa constituie venit cu destinaţie specială instituita conform anexei nr. 4 Regulament privind adoptarea taxelor speciale. Veniturile realizate vor 
fi utilizate pentru asigurarea întreţinerii şi modernizării cimitirelor situate în orasul Babadag. 
Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:      
- veteranii de război; 
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.Raspunderea pentru intocmirea contractelor este a serviciului urbanism, incasarea 
efectuandu-se prin serviciul impozite si taxe.Taxa in administrarea Serviciului Urbanism. 
Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferenţiat pe durata de concesionare, după cum urmează: 

- pentru 7 ani 10lei/mp/an sau 210lei  
          /3mp/7ani 

10lei/mp/an sau 210lei 
/3mp/7ani 

- pentru 25 ani 30 lei/mp/an sau 
2.250lei/3mp/25 ani 

30lei/mp/an sau 
2.250lei/3mp/25 ani 

4.Taxa aviz construcţie funerară 
 Taxa constituie venit cu destinaţie instituita conform anexei nr. 4 Regulament privind 
adoptarea taxelor speciale. şi se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor de întreţinere a 

50 lei 50 lei 
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cimitirelor . 
Avizul de construcţie funerară va fi eliberat de către Serviciul urbanism . 
Lucrările se vor efectua numai după obţinerea avizului de construire, în caz contrar se vor 
aplica sancţiuni conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii. 
Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:  
-  veteranii de război; 
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.Taxa 
in administrarea Serviciului Urbanism. 
5. Taxe in administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor. Taxa speciala instituita conform anexei nr. 4 Regulament 
privind adoptarea taxelor speciale. Veniturile realizate vor fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor curente si pentru dotarea cu materiale si alte 
bunuri necesare functionarii SCLEP Babadag. Constatarea contracventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre primar si de persoane 
imputernicite din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, in conformitate cu prevederile legale. 

a) Taxa pentru eliberarea cartii de identitate 7 7 
b) Taxa pentru eliberarea cartii de identitate provizorie 1 1 
c) Taxa date cu caracter personal 1 1 

6.Taxa inchiriere sala sedinta din sediul primariei 
Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de inchiriere, constituie venit cu 
destinatie speciala si se utilizeaza pentru intretinerea si modernizarea acesteia. 
Tariful se reduce cu 50% pentru spatiul folosit de persoanele cu handicap sau invalizi de 
razboi, asociatii sau organizatii cu scop caritabil si de aparare a drepturilor omului precum 
si urmasii martirilor si ranitilor din decembrie 1989. 

100 lei/ora 100 lei/ora 

7.Taxa inregistrare. Taxa speciala instituita conform anexei nr. 4 Regulament privind 
adoptarea taxelor speciale. Veniturile realizate vor fi utilizate pentru mentinerea arterelor 
rutiere din orasul Babadag in stare de functionare si se aplica tuturor vehiculelor care nu se 
supun inmatricularii.  
 Taxa in administrarea Serviciului Urbanism 

X X 

a)  mopede 50 lei 50 lei 
b)  Vehicule cu tractiune animala 30 lei 30 lei 
c)  Masini si utilaje autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere 

si tractoare care nu se supun inmatricularii 
200 lei 200 lei 

8.Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare a celor de la punctul 7. Taxa speciala 
instituita conform anexei nr. 4 Regulament privind adoptarea taxelor speciale. 
Veniturile realizate vor fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor privind eliberarea 

50 50 
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certificatelor de inregistrare a vehiculelor de la pct. 7. Taxa in administrarea 
Serviciului Urbanism 

9.Taxa de eliberare a placutelor cu numere de inregistrare al carei cuantum va fi 
echivalent cu contravaloarea sumei de achizitionare a placutelor (in functie de numarul 
acestora si dimensiunile lor). Taxa speciala instituita conform anexei nr. 4 Regulament 
privind adoptarea taxelor speciale. Veniturile realizate vor fi utilizate pentru finantarea 
cheltuielilor cu obtinerea placutelor cu numere de inregistrare. 
Taxa in administrarea Serviciului Urbanism 

 
x 

 
x 

10.Taxe prestari servicii Taxe speciale instituita conform anexei nr. 4 Regulament 
privind adoptarea taxelor speciale. Veniturile realizate vor fi utilizate pentru finantarea 
cheltuielilor privind asigurarea necesarului de materiale pentru aceasta activitate si a 
intretinerii aparaturii utilizate. 

  

a) xerografiere documente: - pentru 1 exemplar format A3 
                                       -pentru 1 exemplar format A4 

2 
1 

2 
1 

11.Taxa de salubrizare se aplica conform anexei nr. 5. Taxa speciala instituita conform 
anexei nr. 4 Regulament privind adoptarea taxelor speciale.  

a) Depunerea peste termen a declaratiei de impunere privind taxa de salubrizare 
se sanctioneaza cu amenda intre 72 lei si 286 lei. 

b) Nedepunerea declaratiei de impunere privind taxa de salubrizare se 
sanctioneaza cu amenda intre 286 lei si 714 lei. 

100 lei/an/persoana 100 lei/an/persoana 

12.Taxa pentru folosirea spatiului panou publicitar pentru anunturi Taxa speciala 
instituita conform anexei nr. 4 Regulament privind adoptarea taxelor speciale. Veniturile 
realizate vor fi utilizate pentru asigurarea bunei functionari a panoului publicitar. 
a)persoane fizice 
b)persoane juridice(AF,PF,IMM etc.) 
c)persoane juridice(mari contribuabili) 
Taxa se va achita anticipat si este in administrarea compartimentului informatica. 

 
 
 

5 lei/zi 
10 lei/zi 
50 lei/zi 

 
 
 

5 lei/zi 
10 lei/zi 
50 lei/zi 

13. Taxa speciala in vederea emiterii in regim de urgenta a autorizatiilor de 
construire/desfiintare eliberarea se realizeaza in termen de 7 zile lucratoare de la data 
depunerii. Plata taxei se va face anticipat la data depunerii cererii. Taxa prevazuta de art. 
7, alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
Autorizatia se elibereaza de Serviciul Urbanism care urmareste existenta si respectarea 
termenilor autorizatiei. 

50% din valoarea taxei 
de 

autorizare/desfiintare 

50% din valoarea taxei 
de 

autorizare/desfiintare 

14.Taxa eliberare aviz salubritate Plata taxei se va face anticipat la data depunerii 
cererii. 
Avizul se elibereaza de Serviciul Urbanism care urmareste existenta si respectarea 
termenilor avizului. 

150 lei 150 lei 
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ALTE TAXE LOCALE : 
1.Taxa zilnica pentru vizitarea muzeelor,a caselor memoriale sau a monumentelor 
istorice, de arhitectura si arhitectonice art. 486 alin.(1) 
Taxa in administrarea compartimentului administrarea domeniului public si privat al 
U.A.T. Oras Babadag. 

1 leu/pers/zi 1 leu/pers/zi 

2.Taxa pentru accesul autovehiculelor si utilajelor cu masa maxim autorizata de 
peste 3.5 tone pe strazile din orasul Babadag 
 
 
 
Taxa functioneaza si este urmarita la incasare conform anexei nr. 6 Regulament pentru 
eliberarea si folosirea autorizatiilor de acces tonaj privind stabilirea conditiilor de acces a 
autovehiculelor cu masa maxim autorizata de peste 3.5 tone pe strazile din orasul Babadag 

- 
 

Intre 3.5tone si 7.5 tone: 
50 lei/zi 
1000 lei/luna 
6000 lei/an 
Intre 7.5 si 16 tone: 
70 lei/zi 
1200 lei/luna 
7000 lei/an 
Intre 16 si 25 tone: 
100 lei/zi 
1500 lei/luna 
9000 lei/an 
Peste 25 tone: 
150 lei/zi 
2200 lei/luna 
12000 lei/an 

3. Taxa divort art. 486 alin.(4) 
Taxa in administrarea starii civile. 
SCUTIRI SI FACILITATI: 
Primarul orasului poate acorda scutiri si facilitati, pe baza de cerere, ancheta sociala si 
documente justificative. 

 
 

544 

 
 

572 

 Art. 486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale  
Taxa valabila pentru toate serviciile U.A.T.Oras Babadag. 

34 lei, inclusiv, pentru 
fiecare m^2 sau 

fractiune de m^2 

36 lei, inclusiv, pentru 
fiecare m^2 sau 

fractiune de m^2 
4.- În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform 
Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare 
transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac 
obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de 
fiducie. 

  

5.Taxa pentru autorizarea scoaterii temporare a terenului din folosinta domeniului 20 lei/m/zi 23 lei/m/zi 
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public si/sau privat al Primariei pentru lucrari de construire, reconstruire, 
bransamente, extinderi, reparatii si avarii 
Aceasta taxa nu se datoreaza pentru: 
- lacas de cult religios, recunoscut de lege, si anexele aferente; 
-dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii din transporturi care apartin 
domeniului public al statului; 
- lucrari de interes judetean sau local; 
- institutii publice in calitate de beneficiare a lucrarilor; 
- autostrazi si cai ferate concesionate; 
Obligatiile executantilor: 
- in termen de 15 zile de la finalizarea lucrarilor, antreprenorul, titularul dreptului de 
executare a lucrarii, depune declaratia privind valoarea finala a lucrarilor executate pentru 
recalcularea taxei estimata la inceputul lucrarii; 
Constitutie contraventie si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte: 
- depunerea declaratiei peste termen ............. de la 52 la 207 lei; 
- nedepunerea declaratiei de impunere .......... de la 207 la 517 lei. 
Plata taxei se face anticipat datei de incepere a lucrarilor la valoarea de deviz iar 
recalcularea taxei se face la terminarea lucrarilor in baza situatiilor de lucrari. 
Autorizatia se elibereaza de Serviciul Urbanism care urmareste existenta si respectarea 
termenilor autorizatiei. 
6. Taxa acord program functionare si viza anuala a acestuia pentru operatorii 
economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii care nu se regăsesc în 
codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 
5540), precum si codurile CAEN din categoria 38 pentru care se aplica prevederi specifice 
pentru orar functionare intre orele 8,00 – 22,00. 

Taxa acord program functionare si viza anuala a acestuia va fi majorata cu 

Taxa acord program functionare este reglementata prin regulamentul privind organizarea 
si defăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de piaţă in Oraşul Babadag, precum si 
viza anuala a acestuia se achita anual pana la data de 31.03 a fiecarui an fiscal. Neplata 
taxei la termen se sanctioneaza cu amenda conform regulamentului privind organizarea si 
defăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de piaţă in Oraşul Babadag . 
  Taxa pentru obtinerea acordului program functionare si viza anuala a acestuia nu se 
restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz. 
Taxa administrata de inspector control comercial. 

 
 

250 lei/an 
 
 

 
25 lei/ora ce depaseste 

orarul 8,00-22,00 
 

 
 

 
 

 
 

250 lei/an 
 
 

 
25 lei/ora ce depaseste 

orarul 8,00-22,00 
 

7. Taxa pentru eliberarea avizului de comert stradal ambulant.Taxa administrata de inspector control comercial. 
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a)pana la 3 luni 250 lei 250 lei 
b) pana 6 luni 350 lei 350 lei 
c) pana la 1 an 400 lei 400 lei 

8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de 
activităţi temporare - pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi temporare pe 
domeniul public sau privat al orasului Babadag sau al cetăţeanului.Taxa este reglementata 
prin regulamentul privind organizarea si defăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor 
de piaţă in Oraşul Babadag.  
Taxa administrata de inspector control comercial. 

 
 

250 lei/an 

 
 

250 lei/an 

9. Taxa pentru eliberarea avizului pentru desfasurarea de activitati temporare in 
locuri publice (trotuare, in fata magazinelor, parcari) de catre micii meseriasi si 
producatori( martisoare, flori etc.) 

 
50 lei/zi 

 
50 lei/zi 

10.Taxa de autorizare pentru desfasurarea , in orasul Babadag de activitati 
economico productive,de turism si de agrement , desfasurate de catre 
operatorii economici pe perimetrul Rezervatiei Biosferei « Delta Dunarii » 

- persoane fizice 
- persoane juridice 

Documentele necesare a fi prezentate pentru eliberarea acesteia sunt propuse 
a fi urmatoarele: 

- cerere tip 
- autorizatie de mediu emisa de Administratia Biosferei “Delta 

Dunarii” 
- licente profesionale 
- actele de constituire ale societatii(certificat de inregistrare si 

constatator) 
- incadrarea in zona si releveul spatiului 
- contract de concesiune, inchiriere sau proprietate 

Plata taxei se va face integral pana la 31.03 a anului pentru care se elibereaza 
autorizatia. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi de alimentatie 
publica nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, 
după caz. Taxa administrata de inspector control comercial. 

 
 
 

500 lei/an 
1.500 lei/an 

 

 
 
 

500 lei/an 
1.500 lei/an 

 

11. Taxa pentru eliberarea avizului de colectare deseuri industriale. Taxa este aplicata, urmarita de serviciul urbanism prin compartiment 
mediu, care elibereaza avizul si urmareste in teren respectarea termenilor stabiliti prin acesta, conform HCL nr. 152/2015 si HCL nr. 43/2017. 
Neplata taxei se sanctioneaza cu amenda intre 500 si 1.000 lei. Prelungirea avizului se face pana la 31.03 an curent fiscal. Taxa pentru eliberarea 
avizului de colectare deseuri industriale nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz. 

- deseuri metalice feroase 1.400lei/aviz/an 1.400lei/aviz/an 
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- deseuri feroase + neferoase  1.600 lei/aviz/an 1.600 lei/aviz/an 
- deseuri nemetalice, cauciuc,hartie,textile si sticla    900 lei/aviz/an    900 lei/aviz/an 
- deseuri electrice, electronice 2.000 lei/aviz/an 2.000 lei/aviz/an 

         -deseuri de zguri si slamuri silicomanganice 2.500 lei/aviz/an 2.500 lei/aviz/an 
12. Taxa certificat de tipizare si viza anuala pentru fiecare unitate sau punct de lucru 
de alimentatie publica, ca unitati independente, care se definesc pe tipuri de 
alimentatie publica conform HG 843/1999 . 
Plata taxei se face la casieria serviciul IT pana la 31.03 an fiscal,iar neplata taxei la termen 
se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei. Taxa este aplicata, urmarita de serviciul 
impozite si taxe prin control comercial. Taxa pentru certificat de tipizare si viza anuala 
nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz. 
Taxa administrata de inspector control comercial. 

 
 
 

100lei/an 

 
 
 

100 lei/an 

13.Taxa rezervare loc parcare in parcarile de resedinta de pe domeniul public si 
privat al Consiliului local – se datoreaza de persoanele fizice si juridice pentru fiecare 
autovehicul, in raport cu durata (in luni/ an) a rezervarii pentru parcare autoturism, 
tractoare, remorci, atelaje. 
 Rezidenţii locurilor de parcare  sunt prioritari în folosirea acestora. 
Taxa este administrata de Serviciul Urbanism, care va actualiza valorile si pentru 
contractele deja incheiate. 

100lei/an/mijl.transp.PF 
300lei/an/mijl.transp.PJ 

- 

100lei/an/mijl.transp.PF 
300lei/an/mijl.transp.PJ 
500lei/an/mijl.transp.PJ 
Ptr.rezerv. permanenta 

Taxe in administrarea Politiei Locale  
14.Taxa deblocare roti **) 
Taxa este fara debit si se va prezenta dovada platii inainte de efectuarea deblocarii. 

100 lei 100 lei 

15.Taxa pentru focuri de artificii/eveniment 
Taxa este fara debit si se va prezenta dovada platii inainte de eveniment. 

200 lei 200 lei 

 **   )     Taxa prezentata la pct.14 functioneaza conform Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea curenta a 
autovehiculelor pe domeniul public sau privat al orasului Babadag, anexa la raportul de specialitate nr. 294/21.01.2013. 
Sumele incasate din „ taxa  deblocare roti” vor fi folosite conform raportului de specialitate nr. 294/21.01.2013. 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                           Sef  Serviciu Impozite si Taxe Locale, 
                                                                                                                                                                                            Condrat Daniela  
                                  
 

                                                                                                                                                  Contrasemneaza pentru legalitate, 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                SECRETAR GENERAL  
                                                                                                                                                          AL ORASULUI  BABADAG, 
                 TOPALĂ MARINICĂ                                                                                                            KERAI MARIANA 
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                                                                                                                                                       ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 205/22.12.2022  
 
 

TAXE ACTIVITATI AUTOFINANTATE  
PIATA, TARG, OBOR 
Denumire taxa Nivelul taxei pentru anul 2022 Nivelul taxei propus pentru anul 

2023 
Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice 

 1.Producatorii care inchiriaza tarabe pentru desfacerea legumelor, a fructelor si a produselor agroalimentare vor plati: 
a) interior 7lei/mp/zi 17lei/mp/zi 10lei/mp/zi 20lei/mp/zi 
b) exterior - - 5 lei/mp/zi 10lei/mp/zi 

2.Taxe forfetare in pietele orasului Babadag 
a) Lada mica, sac mic, cos mic: 1 lei/buc 4 lei/buc 3 lei/buc 6 lei/buc 
b) Lada mare, sac mare, cos mare: 3 lei/buc 4 lei/buc 5 lei/buc 6 lei/buc 
c) Legume, fructe vrac (varza, cartofi, struguri) 19lei/zi 29lei/zi 20 lei/zi 30 lei/zi 
d)Pepeni vrac: 5lei/100kg 5lei/100kg 10 lei/100kg 10 lei/100kg 
e) Un bidon branza: 5 lei/buc 5 lei/buc 5 lei/buc 5 lei/buc 
g)Lapte 3 lei/zi 3 lei/zi 3 lei/zi 3 lei/zi 
3. Pentru desfacerea de produse din lapte in spatiile amenajate se stabilesc urmatoarele taxe zilnice: 
a) inchiriat cantar   6 lei/zi 6 lei/zi 10 lei/zi 10 lei/zi 
b)inchiriat vitrine frigorifice,mese  6 lei/zi 6 lei/zi 10 lei/zi 10 lei/zi 
4.Taxa folosinta loc depozitare taraba din fibra de sticla 1 lei/zi 1 lei/zi 5 lei/zi 5 lei/zi 
5.Taxa de desfacere carne 30lei/zi 30lei/zi 30lei/zi 30lei/zi 
6.Taxa camion marfa(cherestea, cartofi) 20lei/zi 20lei/zi 50 lei/zi 50 lei/zi 
4.Taxa inchiriere spatiu comercial amenajat incinta piata veche - - 25 lei/mp/luna 25 lei/mp/luna 
                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                           Sef  Serviciu Impozite si Taxe Locale, 
                                                                                                                                                                                            Condrat Daniela  
                                  
 
 

                                                                                                                                                  Contrasemneaza pentru legalitate, 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                SECRETAR GENERAL  
                                                                                                                                                          AL ORASULUI  BABADAG, 
                 TOPALĂ MARINICĂ                                                                                                            KERAI MARIANA 
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                                                                               ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 205/22.12.2022 
                                                                                                  
                                                                                                   
 

Regulament privind adoptarea taxelor speciale 
 

 
In temeiul dispozitiilor : 

-art. 486 si urmatoarele din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

-art. 30 al Legii nr. 273 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

           -Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 

publice, modificata si completata prin HG 1334/2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale 

Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare; 

- OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

-HG nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

-HCL nr. 97/2019 privind mandat de semnare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul tulcea, inclusiv operarea staţiilor de transfer/ 

sortare de la Măcin şi Delta Dunării şi lungul curier până la staţia detratare mecano-biologică sau 

depozitul de la Mihai Bravu; 

-HCL nr. 122/2019 privind aprobarea oorganigramei si a statului de functii ale aparatului de 

specialitate al primarului orasului Babadag; 

-HCL nr. 193/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de 

specialitate al primarului orasului Babadag. 

Se instituie taxe speciale pentru infiintarea si functionarea unor servicii din cadrul Primariei 

orasului Babadag si Consiliului Local Babadag in conformitate cu regulile prevazute mai jos: 

Art. 1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic general si unitar privind etapele si 

modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale.  

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se vor aplica in toate cazurile in care autoritatile 

administratiei publice locale hotarasc instituirea, administrarea şi gestionarea serviciilor publice locale 

create în interesul persoanelor fizice şi juridice.  

Art. 3  Avand in vedere obligatia autoritatilor publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, 

confortabil, linistit si sigur, se impune instituirea taxelor speciale. 

Art. 4 Taxele speciale urmeaza a fi introduse in urmatoarele domenii de activitate: 

 

1. Prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public si privat al orasului Babadag;  

2.  administrarea cimitirelor; 

3. furnizarea serviciilor publice de salubrizare; 

4. utilizarea infrastructurii; 

5. crearea unui mediu propice desfasurarii activitatilor economice si siguranta cetatenilor; 

6. autorizatii/acorduri pentru desfasurarea activitatilor economice; 

7. furnizarea unor informatii(date) sau certificate; 

8. efectuarea/reconstituirea unor acte de stare civila; 
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9. cadastru; 

10. urbanism si amenajarea teritoriului 

 

Art.5 Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice care se 

folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective. 

Art.6 Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile prezentului regulament se vor 

incasa intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului. 

Art.7 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 

utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, 

precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii, precum şi a 

cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite. 

Art. 8 Serviciile publice locale din cadrul Primariei orasului Babadag si Consiliului Local 

Municipal, care functioneaza in domeniile de activitate aratate la art. 4, sunt urmatoarele: 

A. Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului 
Babadag 
Taxa de acces si utilizare a salii de sport a orasului Babadag constituie venit cu destinatie speciala, 

fiind instituita in vederea finantarii lucrarilor de reparatii si modernizare a salii de sport. 

Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag este 

organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat respectiv responsabilul cu sala de sport si 

terenul de sport cu gazon sintetic. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si functionarea salii de sport, iar 

sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi destinatie.. 

SCUTIRI : 
Unitatile scolare din raza administrativ-teritoriala a orasului Babadag sunt scutite de la plata 

acestei taxe.  

Taxa acces si utilizare a terenului de sport cu gazon sintetic constituie venit cu destinatie speciala, 

fiind instituita in vederea finantarii lucrarilor de intretinerea si reabilitare a gazonului sintetic. 

Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag este 

organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat respectiv responsabilul cu sala de sport si 

terenul de sport cu gazon sintetic. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si reabilitare a gazonului sintetic, 

iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi destinatie.. 

Taxa inregistrare constituie venit cu destinatie speciala, fiind instituita in vederea finantarii activitatii de 

inregistrare a a vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii 

Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag este 

organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si functionarea Serviciului 

Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag, precum si de 

mentinerea in stare de functionare a strazilor din orasul Babadag, iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul 

anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi destinatie.  
Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare constituie venit cu destinatie speciala, fiind instituita 

in vederea acoperiri costului legat de eliberarea certificatului de inregistrare a vehiculelor pentru care nu 

exista obligatia inmatricularii.  
Taxa se achita de catre persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza administrativa 

a orasului Babadag, care au in proprietate vehicule supuse inregistrarii, conform prevederilor OG 
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195/2002 privind circulatia pe drumurile publice coroborat cu dispozitiile HG nr. 1391/2006 privind 

regulamentul de aplicare al acesteia. 

Durata de valabilitate a certificatului de inregistrare este nelimitata. 

Responsabilitatea supravegherii activitatii revine Serviciului Urbanism, Administrarea Domeniului Public 

si Privat al Primariei orasului Babadag. 

Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag este 

organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat al Serviciului Urbanism, Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si functionarea Serviciului 

Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag, precum si de 

mentinerea in stare de functionare a strazilor din orasul Babadag, iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul 

anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi destinatie. 

Taxa de eliberare a placutelor cu numere de inregistrare constituie venit cu destinatie speciala, fiind 

instituita in vederea acoperiri costului legat de eliberarea placutelor cu numere de inregistrare a 

vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii. 

Taxa se achita de catre persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza administrativa 

a orasului Babadag, care au in proprietate vehicule supuse inregistrarii, conform prevederilor OG 

195/2002 privind circulatia pe drumurile publice coroborat cu dispozitiile HG nr. 1391/2006 privind 

regulamentul de aplicare al acesteia. 

Durata de valabilitate a placutelor cu numere de inregistrare este nelimitata. 

Responsabilitatea supravegherii activitatii revine Serviciului Urbanism, Administrarea Domeniului Public 

si Privat al Primariei orasului Babadag. 

Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag este 

organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat al Serviciului Urbanism, Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si functionarea Serviciului 

Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag, precum si de 

mentinerea in stare de functionare a strazilor din orasul Babadag, iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul 

anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi destinatie. 

Taxe prestari servicii constituie venit cu destinatie speciala, fiind instituita in vederea acoperiri costului 

legat de finantarea cheltuielilor privind asigurarea necesarului de materiale pentru aceasta activitate si a 

intretinerii aparaturii si utilajelor utilizate. 

Biroul Admistratie Publica Locala, Fond Funciar si Registru Agricol si Compartiment Gospodarire 

Administrativa sunt organizate si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului 

Babadag. 

Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat al Biroului Admistratie Publica Locala, Fond 

Funciar si Registru Agricol si Compartimentului Gospodarire Administrativa. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si functionarea aparaturii si 

utilajelor cu care se presteaza serviciul, iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in 

anul urmator, cu aceeasi destinatie. 

Taxa speciala in vederea emiterii in regim de urgenta a autorizatiilor de construire/desfiintare 

constituie venit cu destinatie speciala, fiind instituita pentru verificarea documentatiei depuse de solicitant 

si emiterea autorizatiilor la solicitarea persoanelor fizice sau juridice intr-un termen mai scurt,  eliberarea 

realizandu-se in termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii cererii. 

Taxa prevazuta de art. 7, alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
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Taxa se achita de catre persoanele fizice sau juridice care construiesc in orasul Babadag, conform Legii 

nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat al Serviciului Urbanism, Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag.  

Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag este 

organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Autorizatia se elibereaza de Serviciul Urbanism care urmareste existenta si respectarea termenilor 

autorizatiei. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si functionarea Serviciului 

Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag, iar sumele ramase 

neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi destinatie. 

Taxa eliberare aviz salubritate constituie venit cu destinatie speciala, fiind pentru verificarea 

documentatiei depuse de solicitant si emiterea avizului la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.  
Taxa se achita de catre persoanele fizice sau juridice care solicita avizul.  
Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat al Serviciului Urbanism, Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag.  

Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag este 

organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Avizul se elibereaza de Serviciul Urbanism Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei 

orasului Babadag care urmareste existenta si respectarea termenilor avizului..  

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si functionarea Serviciului 

Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag, iar sumele ramase 

neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi destinatie. 

Taxa de concesionare locuri de veci constituie venit cu destinatie speciala, este stabilită diferenţiat pe 

durata de concesionare, fiind instituita in vederea acoperiri cheltuielilor legate de activitatile de 

salubrizare, intretinere si modernizare cimitirelor din orasul Babadag. 
Taxa se achita de catre persoanele fizice sau juridice care solicita loc de veci. 

 Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:  

- veteranii de război; 

- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi în alte legi. 

Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat al Serviciului Urbanism, Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag.  

Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag este 

organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Contractul pentru locul de veci se elibereaza de Serviciul Urbanism Administrarea Domeniului Public si 

Privat al Primariei orasului Babadag care urmareste existenta si respectarea termenilor acestuia.  

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si modernizarea cimitirelor din 

orasul Babadag, iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi 

destinatie. 

Taxa aviz construcţie funerară constituie venit cu destinatie speciala, fiind instituita in vederea 

finantarii cheltuielilor legate de activitatile de salubrizare, intretinere si modernizare cimitirelor din orasul 

Babadag. 

Lucrările se vor efectua numai după obţinerea avizului de construire, în caz contrar se vor aplica sancţiuni 

conform Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
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Taxa se achita de catre toate persoanele fizice care au domiciliul pe raza administrativa a orasului 

Babadag. 

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili:      

-    veteranii de război; 

-    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi în alte legi. 

-   copiii cu varsta de pana la 18 ani 

Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat al Compartiment Administrarea Cimitirelor al 

Primariei orasului Babadag.  

Compartiment Administrarea Cimitirelor al Primariei orasului Babadag este organizat si functioneaza in 

conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si modernizarea cimitirelor din 

orasul Babadag, iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi 

destinatie. 

Taxa inchiriere sala sedinta din sediul primariei constituie venit cu destinatie speciala, fiind instituita 

in vederea finantarii cheltuielilor legate de intretinerea si repararea salii de sedinte a Primariei Babadag. 

Taxa se achita de catre persoanele fizice sau juridice care solicita anticipat, o dată cu depunerea cererii de 

inchiriere pentru sala de sedinte.  

Tariful se reduce cu 50% pentru spatiul folosit de persoanele cu handicap sau invalizi de razboi, asociatii 

sau organizatii cu scop caritabil si de aparare a drepturilor omului precum si urmasii martirilor si ranitilor 

din decembrie 1989. 
Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat al Serviciului Urbanism, Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag.  

Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag este 

organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului orasului Babadag. 

Contractul pentru inchiriere pentru sala de sedinte se elibereaza de Serviciul Urbanism Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag care urmareste existenta si respectarea 

termenilor acestuia.  

Taxa achitata va fi utilizata pentru cheltuielile generate de intretinerea si modernizarea salii de sedinte a 

Primariei orasului Babadag, iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, 

cu aceeasi destinatie. 

B. Toate serviciile din cadrul institutiei 
C. Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor, Compartiment Starea Civila 

Taxe in administrarea Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor: taxa pentru eliberarea cartii 
de identitate, taxa pentru eliberarea cartii de identitate provizorie ,taxa date cu caracter personal 
constituie venit cu destinatie speciala, fiind instituite in vederea acoperiri costului legat de organizarea si 

functionarea Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor. 

Activitatea de stare civila se desfasoara in baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de 

stare civila, modificata si completata si a prevederilor Codului civil. 

Serviciul de eliberare a cartii de identitate eliberarea cartii de identitate provizorie ,furnizare date cu 

caracter personal se realizeaza prin intermediul personalului propriu. 

Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile 

HCL nr. 193/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de 

specialitate al primarului orasului Babadag. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor generate de intretinerea si functionarea 

Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu 
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regim special(registre de nastere, casatorie si decese), cerneala speciala, tipizate, rechizite, iar sumele 

ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi destinatie. 

Taxa pentru folosirea spatiului panou publicitar pentru anunturi constituie venit cu destinatie 

speciala, fiind instituite in vederea acoperiri costului legat de functionarea si intretinerea panoului 

publicitar din orasul Babadag. 

Taxa se plateste de catre persoanele fizice sau juridice care posteaza anunturi la panou.  

Serviciul se presteaza in mod direct prin personalul angajat al Compartiment Informatica al Primariei oras 

Babadag.  

Compartiment Informatica este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 

193/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al 

primarului orasului Babadag. 

Taxa achitata va fi utilizata pentru asigurarea bunei functionari si intretineri panoului publicitar din orasul 

Babadag, iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, cu aceeasi 

destinatie. 

E. Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag, 
Compartimentul de Mediu 
Taxa de salubrizare constituie venit cu destinatie speciala si se instituie pentru activitatea de colectare, 

transport, depozitare si neutralizare la rampa ecologica a reziduurilor menajere din recipienti proprii sau 

inchiriati (containere, europubele etc.) de la toti utilizatorii serviciului, persoane fizice, de pe raza 

administrativa a orasului Babadag. 

Taxa de salubrizare se datoreaza de catre toate persoanele fizice care isi au domiciliul sau resedinta in 

orasul Babadag. 

Toate persoanele juridice care isi desfasoara activitatea permanenta sau temporara pe raza administrativa 

a orasului Babadag, nu platesc taxa de salubrizare, dar au obligatia sa aiba incheiate contracte directe cu 

prestatorii de servicii specializati pentru ridicarea, transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor 

produse, precum si sa contracteze si sa efectueze actiunile necesare de dezinsectie si deratizare a sediilor 

si punctelor de lucru ori de cate ori este necesar. 

Nu se datoreaza taxa de salubrizare, conform art. 485, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscala, de catre urmatoarele categorii de persoane : 

a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi ; 
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Persoanele mentionate pentru a beneficia de scutire se vor adresa Serviciului impozite si taxe 

locale cu o cerere scrisa la care vor atasa copie dupa actul de identitate si documente justificative. 

Solicitarile impreuna cu documentele anexate vor fi analizate si vor fi aprobate sau respinse, dupa caz, de 

serviciul de specialitate. 

Solicitarile sau documentele justificative depuse anterior, pentru scutirea de la plata altui impozit 

sau taxa, nu acorda dreptul la scutire.    
Scutirea de la plata taxei de salubrizare se acorda o singura data, pentru locuinta de domiciliu si se 

aplică începând cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune cererea si documentele 

justificative. 

Proprietarul/chiriasul locuintei are obligatia depunerii declaratiei in vederea stabilirii taxei de 

salubrizare cuprinzand toate persoanele care domiciliaza/au resedinta in imobil, precum si toate 

proprietatile detinute. Declaratia poate fi depusa si de un alt membru major al familiei. In situatia in care 

contribuabilii persoane fizice detin mai multe imobile in proprietate, vor depune o singura declaratie 

pentru toate imobilele detinute. 

Taxa de salubrizare se stabileste pe baza declaratiilor de impunere depuse de catre contribuabili in 

termen de 30 de zile de la data aparitiei oericarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care 

locuiesc in imobil. 
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Declararea se va face pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii 

prevazuta la art. 326 din Codul penal. 

In vederea urmaririi corectitudinii declararii numarului de persoane existente in fiecare 

apartament, asociatiile de proprietari au obligatia sa furnizeze, ori de cate ori este nevoie, informatiile 

necesare legate de cele mentionate mai sus. 

Impunerea la plata taxei de salubrizare se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei 

care este mentionata in declaratie. 

Scaderea de la plata taxei de salubrizare se aplică începând cu data de intai a lunii urmatoare celei 

in care se face dovada ca nu a mai locuit pe raza orasului Babadag.In lipsa acestor date sau documente 

scaderea se va realiza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune cererea. 

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligati sa depuna declaratia de impunere, chiar daca acestia 

beneficiaza de reducere sau scutire la taxa de salubrizare. 

In caz de deces, scaderea taxei de salubrizare se efectueaza incepand cu data de intai a lunii 

urmatoare celei in care s-a produs decesul. In aceasta situatie, persoana care solicita scaderea din evidente 

a taxei de salubrizare trebuie sa anexeze cererii o copie de pe certificatul de deces. 

In situatia in care salariatii din cadrul Serviciului Urbanism, Administrarea Domeniului Public si 

Privat al Primariei orasului Babadag, Compartiment de mediu care sunt responsabili cu verificarea si 

controlul faptic al realitatii declaratiilor depuse pentru impunerea la plata taxei de salubrizare constata, ca 

urmare a controlului faptic inopinat sau a solutionarii unor sesizari, ca la o adresa locuiesc mai multe 

persoane decat cele declarate inainteaza procesul verbal de constatare catre Serviciul Impozite si Taxe 

Locale pentru efectuarea impunerii din oficiu, iar contribuabilului i se comunica noua decizie de 

impunere de catre Serviciul impozite si taxe locale. 

 In vederea urmaririi corectitudinii declararii numarului de persoane existente in fiecare 

apartament, asociatiile de proprietari au obligatia sa furnizeze, ori de cate ori este nevoie, informatiile 

necesare legate de cele mentionate mai sus. 

Declaratiile de impunere initiale se depun odata cu impunerea imobilului si vor putea fi 

modificate, prin declaratii rectificative al caror termen de depunere este de 30 de zile de la data aparitiei 

oricaror modificari ale situatiei initiale. 

Serviciului Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Babadag, 

care are in subordine Compartimentul de Mediu este organizat si functioneaza in conformitate cu 

prevederile HCL nr. 193/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului 

de specialitate al primarului orasului Babadag. 

In cazul delegarii prestarii serviciului, pe baza contractului, Compartimentul Mediu, prin salariatii 

proprii, monitorizeaza si controleaza periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de 

respectarea standardului prevazut prin contract. 

Taxa de salubrizare este colectata prin intermediul Serviciului Impozite si Taxe Locale, fiind 

utilizata in scopul finantarii cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat, potrivit situatiilor de 

plata intocmite de prestatori in baza cantitatilor confirmate de salariatii primariei prin procesele verbale 

de receptie a prestantiilor, iar sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator, 

cu aceeasi destinatie. 

  
                                                                                                                Sef Serviciu Impozite si Taxe Locale,                                                                                            
                                                                                                                            Condrat Daniela 
 
 

                                                                                           Contrasemneaza pentru legalitate, 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                                             AL ORASULUI  BABADAG, 
                 TOPALĂ MARINICĂ                                                               KERAI MARIANA   
 



1 

 

                                                                           ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. 205/22.12.2022 
 
                                                                                            

TAXA DE SALUBRIZARE 
 

 
I.Reguli generale 
Art. 1 Consiliile locale pot institui taxe pentru prestarea de servicii ce utilizeaza domeniul 

public conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Consiliul local stabileste si aproba impozitele si taxele locale conform art. 36 pct 4 lit. c din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Art. 2 Se instituie taxa de salubrizare, cu respectarea anexei nr. 4 « Regulament privind 

adoptarea taxelor speciale », taxa care constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata pe 

necesitatea asigurarii curateniei orasului Babadag si se utilizeaza in scopul asigurarii activitatii de 

colectare, transport, depozitare si neutralizare la rampa ecologica a reziduurilor menajere din 

recipienti proprii sau inchiriati (containere, europubele etc.) de la toti utilizatorii serviciului, 

persoane fizice, de pe raza administrativa a orasului Babadag. 

Art. 3 Pentru colectarea si transportul altor tipuri de reziduuri (materiale de constructii 

rezultate din modernizare locuinta etc.) se va achita direct prestatorului contravaloarea serviciului 

efectuat. 

Art. 4 (1) Taxa de salubrizare se datoreaza de catre toate persoanele fizice care detin 

imobile pe raza administrativa a orasului Babadag, indiferent de forma de detinere proprietar sau 

chirias al unei locuinte din fondul locativ al proprietatii statului, al altei institutii publice sau al 

orasului Babadag. 

(2) Toate persoanele juridice care isi desfasoara activitatea permanenta sau temporara 

pe raza administrativa a orasului Babadag, nu platesc taxa de salubrizare, dar au obligatia sa aiba 

incheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializati pentru ridicarea, transportul, 

depozitarea si neutralizarea deseurilor produse, precum si sa contracteze si sa efectueze actiunile 

necesare de dezinsectie si deratizare a sediilor si punctelor de lucru ori de cate ori este necesar. 
II. Scutiri  
 Art. 5 (1) Nu se datoreaza taxa de salubrizare, conform art. 485, alin. (1) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscala, de catre urmatoarele categorii de persoane : 

a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de 

razboi ; 
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

                       (2) Persoanele mentionate la alin. (1), pentru a beneficia de scutire se vor adresa 

Serviciului impozite si taxe locale cu o cerere scrisa la care vor atasa copie dupa actul de identitate 

si documente justificative. Solicitarile impreuna cu documentele anexate vor fi analizate si vor fi 

aprobate sau respinse, dupa caz, de serviciul de specialitate. 

                       (3) Solicitarile sau documentele justificative depuse anterior, pentru scutirea de la 

plata altui impozit sau taxa, nu acorda dreptul la scutire.    
                       (4) Scutirea de la plata taxei de salubrizare, stabilită conform alin. (1), se acorda o 

singura data, pentru locuinta de domiciliu si se aplică începând cu data de intai a lunii urmatoare 

celei in care se depune cererea si documentele justificative. 
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III. Cuantumul taxei de salubrizare 
Art. 6  Persoanele fizice vor achita taxa de salubrizare in cuantum de 8.26 

lei/luna/persoana (100 lei/an/persoana). 
IV. Declararea, impunerea, scaderea taxei de salubrizare 
Art. 7 (1) Proprietarul locuintei are obligatia depunerii declaratiei in vederea stabilirii taxei 

de salubrizare, declaratie ce va cuprinde numarul persoanelor care locuiesc la adresa respectiva 

(membrii de familie, rude, chiriasi, flotanti etc.). In cazul chiriasilor obligatia depunerii declaratiei 

revine proprietarului imobilului sau administratorului. 

(2) In situatia in care imobilul are categoria de cladire nerezidentiala, se va 

mentiona in declaratie si se vor atasa documente doveditoare. 

(3) Proprietarul locuintei are obligatia depunerii declaratiei in vederea stabilirii 

taxei de salubrizare cuprinzand toate proprietatile detinute. Declaratia poate fi depusa si de un alt 

membru major al familiei. In situatia in care contribuabilii persoane fizice detin mai multe imobile 

in proprietate, vor depune o singura declaratie pentru toate imobilele detinute. 

(4) Declaratia privind stabilirea taxei de salubrizare va fi insotita de 
urmatoarele documente : 

a) in cazul persoanelor care locuiesc la bloc – adeverinta eliberata de Asociatia 
de proprietari/locatari din care sa rezulte numarul persoanelor care au domiciliul sau viza de 
resedinta ori care locuiesc fara forme legale la adresa respectiva ; 

b) in cazul persoanelor care locuiesc la casa sau la bloc fara Asociatie de 
proprietari/locatari – declaratie data de catre doi vecini in sustinerea celor mentionate de 
contribuabil, din care sa rezulte numarul persoanelor care au domiciliul sau viza de resedinta 
ori care locuiesc fara forme legale la adresa respectiva ; 

c) documente justificative privind schimbarea domiciliului sau viza de 
resedinta. 

Art. 8 (1) Declararea se va face pe proprie raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals 

in declaratii prevazuta la art. 326 din Codul penal. 

(2) In situatia in care functionarul cu atributii de mediu, din cadrul Serviciului 

urbanism, responsabil cu verificarea si controlul taxei de salubrizare constata, ca urmare a 

solutionarii unor sesizari, ca la o adresa locuiesc mai multe persoane decat cele declarate inainteaza 

procesul verbal de constatare catre Serviciul impozite si taxe locale pentru efectuarea impunerii ,iar 

contribuabilului i se comunica noua decizie de impunere de catre Serviciul impozite si taxe locale. 

Art. 9 In vederea urmaririi corectitudinii declararii numarului de persoane existente in 

fiecare apartament, asociatiile de proprietari au obligatia sa furnizeze, ori de cate ori este nevoie, 

informatiile necesare legate de cele mentionate mai sus. 

Art. 10 (1) Declaratiile de impunere initiale se depun odata cu impunerea imobilului si vor 

putea fi modificate, prin declaratii rectificative al caror termen de depunere este de 30 de zile de la 

data aparitiei oricaror modificari ale situatiei initiale.  

 (2) In cazul nedepunerii declaratiei initiale odata cu impunerea imobilului sau a 

declaratiei de impunere pentru anul 2018, se va efectua control inopinat la adresa, de catre salariatii 

din cadrul Serviciului Urbanism, Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului 

Babadag, Compartiment Mediu si se va face impunerea pe baza procesului verbal de constatare 

faptica din teren. Obligatia de plata va fi comunicata prin decizia de impunere de catre Serviciul 

impozite si taxe locale. 

Art. 11 (1) Proprietarii au obligatia de a depune declaratii de impunere in termen de 30 de 

zile de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in 

imobil, chiar daca persoana/persoanele sunt scutite de la plata acestei taxe. 

(2) Modelul de declaratie va putea fi ridicat de la serviciul impozite si taxe locale. 
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Art. 12 (1) In vederea scaderii de la plata taxei de salubrizare proprietarii vor depune o 

cerere la care se vor anexa documente justificative. Solicitarile impreuna cu documentele anexate 

vor fi analizate si vor fi aprobate sau respinse, dupa caz, de serviciul de specialitate. 

(2) Scaderea de la plata taxei de salubrizare stabilită conform alin. (1), se aplică 

începând cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune cererea si documentele 

justificative. 

(3) In caz de deces, scaderea taxei de habitat se efectueaza incepand cu data de 

intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs decesul. In aceasta situatie, persoana care solicita 

scaderea din evidente a taxei de salubrizare trebuie sa anexeze cererii o copie de pe certificatul de 

deces. 

(4) In situatia in care contribuabilii solicita scaderea de la plata taxei de habitat, cu 

motivarea ca nu au beneficiat de acest serviciu public pentru o anumita perioada au obligatia sa 

depuna la organul fiscal documente justificative in acest sens.  

Art. 13 Impunerea, incasarea, urmarirea si executarea silita a sumelor provenite din taxa de 

salubrizare revine in competenta Serviciului Impozite si taxe locale, in calitate de organ fiscal local. 

V. Plata taxei de salubrizare  
Art. 14 (1) Taxa de salubrizare se plateste anual, in doua rate egale, respectiv :  
a) Rata I, pana la data de 31 martie 2022. 
b) Rata II, pana la data de 30 septembrie 2022. 

 (3) Neplata in termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere, conform 

legislatiei in vigoare. 

VI. Sanctiuni 
Art. 15 (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte : 

a) Depunerea peste termen a declaratiei de impunere privind taxa de salubrizare se 

sanctioneaza cu amenda intre 72 lei si 286 lei. 

b) Nedepunerea declaratiei de impunere privind taxa de salubrizare se sanctioneaza cu 

amenda intre 286 lei si 714 lei. 

c) Refuzul asociatiilor de proprietari/locatari de a furniza informatii solicitate de organul 

fiscal sau furnizarea cu intarziere a acestora – se sanctioneaza cu amenda potrivit Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. 

(2) Contraventiilor prevazute in prezenta li se aplica dispozitiile O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la Cap. VI art. 

15 alin. (1) lit. a si c din prezenta se realizeaza de catre functionarii cu atributii specifice din cadrul 

Serviciului impozite si taxe locale,  iar constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute 

la Cap. VI art. 15 alin. (1) lit. b si c din prezenta se realizeaza de catre functionarul cu atributii 

specifice de mediu din cadrul Serviciului urbanism. 
Art. 16 Salariatii din cadrul Serviciului Urbanism, Administrarea Domeniului Public si 

Privat al Primariei orasului Babadag, Compartiment Mediu raspund de instiintarea, controlul faptic 

in cazul in care sunt situatii de declarare care nu respecta conditiile din regulament , rezolvarea 

sesizarilor si reclamatiilor, precum si de constatarea si sanctionarea contraventiilor privind taxa de 

salubrizare conform prevederilor prezentului regulament. 
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                       Modelul declaratiei privind taxa de salubrizare: 
 
JUDEŢUL TULCEA 
U.A.T. ORAS BABADAG 
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
Nr………/………../20….. 
 
 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA 
TAXEI DE SALUBRIZARE 

 

 

 

Subsemnatul (a) ………………………………..cu domiciliul în …………………….., 

str.……………………….…….nr….., bl…, sc….., ap……, posesor al BI/CI seria…..nr………….., 

eliberat de SPCLEP………………..…., avand CNP ………………………..declar pe propria 

raspundere, ca detin in proprietate in orasul Babadag urmatoarele imobile: 

  

Adresa imobil/ Cota  

detinuta 

Numarul 

persoanelor 

din imobil 

Imobilul este 

locuit              

DA/NU 

Suma aferenta 

taxei de 

salubrizare 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Sub sancţiunile aplicate pentru infracţiunea de fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 
Cod penal, precizez că cele declarate sunt corecte şi complete. 
 

 

Data………………….                                                                      Semnatura……………….. 

 
                   
                                                                                               Sef  Serviciu Impozite si Taxe Locale,                                                                                       
                                                                                                               Condrat Daniela 
 
 

                                                                                           Contrasemneaza pentru legalitate, 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                                             AL ORASULUI  BABADAG, 
                 TOPALĂ MARINICĂ                                                               KERAI MARIANA   
 
 



1 

 

 
                                                

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. 205/22.12.2022 
 
 

REGULAMENT pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj privind stabilirea condițiilor 
de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, pe străzile din orasul 

BABADAG 

CAP. I             DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 Prezentul Regulament stabileşte modalităţile de organizare şi desfăşurare a circulaţiei 
autovehiculelor din categoria transport greu care efectuează transport marfă şi materiale în orasul 
Babadag. 

Art.2 Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, materiale precum şi utilajele autopropulsate 
utilizate în construcţii, tractoarele cu sau fără remorcă ale căror masă maximă totala autorizată 
depăşeşte 3,5 tone, fac parte din categoria mijloacelor de transport greu. 

Art.3 Scopul propus prin prezentul regulament se realizează ţinând cont de următoarele cerinţe: 

a) asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; 

b) asigurarea condiţiilor de conservare şi protejare a mediului natural; 

c) asigurarea condiţiilor de conservare a zonelor protejate a oraşului; 

d) asigurarea administrării în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere. 

  

CAP. II           ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN ORASUL BABADAG 

Art.4 Pe raza orasului Babadag este interzisă circulaţia autovehiculelor destinate transportului de 
mărfuri şi materiale precum şi a utilajelor autopropulsate utilizate în construcţii, care au masa maximă 
total autorizată mai mare de3,5 tone. Accesul în zona de interdicţie se poate realiza doar in baza 
Autorizatiei de acces tonaj, eliberat de U.A.T. orasulu Babadag, valabila.  

Art.5 Mijloacele de transport greu vor avea acces in orasul Babadag fara Autorizatiei de acces tonaj, pe 
urmatoarele sectoare de strazi: 

 
–          DN 22- strada Republicii ; 
–          DN 22 H – strada 1 Decembrie 1918; 
–          Strada Vlad Tepes. 

  

CAP. III        REGLEMENTĂRI   PRIVIND AUTORIZAREA 
Art. 6. Autorizatiile  de acces tonaj  se pot elibera la cererea persoanei fizice sau juridice interesate: 
1) pentru o zi; 
2) pentru o lună; 
3) pentru un an calendaristic; 
Art. 7 Documente necesare pentru eliberarea Autorizatiile  de acces tonaj  : 
a) Cerere Tip; 
b) Copie act identitate sau copie Certificat de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului ( in cazul 
agentilor economici); 
c) Copie dupa certificatul de înmatriculare sau inregistrare  al autovehiculului; 
d) dovada achitării taxei  de eliberare a Autorizatiile  de acces tonaj , dupa cum urmeaza: 
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Masa maxim autorizata Valoare 

Tarif / zi 

Valoare 

Tarif / luna 

Valoare 

Tarif / an 

Intre 3,5 tone si 7,5 tone 50 1.000 6.000 

Intre 7,5 tone si 16 tone 70 1.200 7.000 

Intre 16 tone si 25 tone 100 1.500 9.000 

Peste 25 tone 150 2.200 12.000 

 
Art.8  Modelul Autorizatiilor  de acces tonaj  este prevăzut cu numar de inregistrare si va avea înscris 
pe el obligatoriu: 
 
- perioada de valabilitate; 
- numărul de înmatriculare  al autovehiculului; 
- categoria de greutate cuprinsa; 
- traseul de circulatie ; 
- prevederile legale care reglementează autorizarea. 
 Perioada de valabilitate ------------------------------------------------------------------------------- 
                  

CAP. IV          EXCEPŢII 
Art. 9  Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, fiind scutite de la taxe, următoarele 
categorii: 
 – autovehiculele aparţinând Serviciului de Gospodarire Locala Babadag;   
– autovehiculele aparţinând operatorului de salubritate, deszapezire; 
– autovehicule aparţinând  societăţilor comerciale, destinate lucrarilor planificate si a interventiilor la 
avariile drumurilor, retelelor tehnico – edilitare de utilitati publice;  
– autovehicule aparţinând: Ministerului Apararii Nationale, Ambulanţei, Poliţiei, Jandarmeriei, 
Pompieri; 
– autovehicule apartinînd partenerilor U.A.T. orasul Babadag in cadrul evenimentelor organizate de 
aceasta; 

 

CAPITOLUL V – MENŢIUNI SPECIFICE 

Art.10 Autovehiculele de transport greu pot circula pe raza orasului Babadag doar  în baza Autorizatiei  
de acces tonaj eliberata şi distribuita de U.A.T. orasul Babadag – Serviciul Local de Impozite Locale, cu 
sediul pe strada Cabanei nr. 5. 

Art.11. Analiza documentațiilor se realizează de către Biroul Impozite și Taxe Locale care își rezervă 
dreptul de a nu elibera autorizații persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentația 
completă și care nu a respectat condițiile impuse în autorizatie. 

 Art.12. În cazul avizării documentației , autorizația de acces se completează și se semnează de către 
un reprezentant al Serviciul Impozite și Taxe Locale cât și de Primarul orasului Babadag. In cazul în care 
nu se avizează efectuarea transportului/tranzitului, documentația nu se restituie solicitantului.  
Art.13. Autorizatia de acces tonaj este valabila numai in original, copiile, fotocopiile sau alte 
asemenea nu confera posesorului dreptul de acces in zonele pentru care se elibereaza autorizatia de 
acces tonaj, sub aspectul sanctionarii contraventionale. 

Art. 14. Autorizatiile de acces tonaj nu sunt transmisibile si nu pot fi folosite in scopul stationarii ori 
parcarii autovehiculelor pe strazile pe care acestea au fost autorizate sa circule. 

Art. 15. (1) Se interzice circulatia, oprirea si stationarea vehiculelor care poseda autorizatie de 
acces tonaj pe trotuare, spatii verzi, in parcuri, locuri de joaca pentru copii si scuaruri. 
(2) Este interzisa circulatia oprirea sau stationarea vehiculelor care poseda autorizatie de acces 
tonaj, in afara orelor de functionare a unitatilor care le aprovizioneaza. 
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Art. 16. In cazul in care vehiculul pentru care s-a eliberat autorizatie de acces tonaj a fost avariat, scos 
din circulatie radiat, instrainat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unei noi autorizatii 
acces tonaj pentru alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu conditia ca acesta sa se incadreze in 
aceleasi limite de tonaj. Eliberarea noii autorizatii de acces tonaj se va face fara plata de taxe sau tarife 
suplimentare, cu conditia ca vechea autorizatie sa fie prezentata pentru anulare. 
Art. 17. Autorizatia de acces tonaj nu este transmisibila, chiar in cazul scoaterii din circulatie, vanzarii, 
avariei, furtului, etc. a autovehiculului pentru care a fost eliberata. 
Art. 18. In cazul deteriorarii autorizatiei de acces tonaj se poate elibera o noua autorizatie (cu aceleasi 
inscrisuri ca s i  cea deteriorata) numai dupa prezentarea autorizatiei initiale de acces tonaj, in vederea 
anularii. 
Art.19. In cazul pierderii sau furtului autorizatiei de acces tonaj se poate elibera dovada 
cu valabilitate pentru 1 luna. Dovada va purta aceleasi inscrisuri (tonaj, numar de inmatriculare, traseu 
de acces, tip maria, posesor, etc.) ca si inscrisul original. Dovada se va elibera dupa ce solicitantul va 
prezenta o declaratie notariala. Dupa expirarea termenului de 1 luna, se va putea elibera o noua 
autorizatie de acces tonaj (cu acelea i inscrisuri ca si vechea autorizatie pierduta) cu valabilitate pana la 
data autorizatiei initiale. 
Art. 20. Pentru autovehiculele cu remorca, masa totala maxima se calculeaza prin insumarea masei 
autovehiculului plus remorca.  
 Art. 21. Tariful de utilizare a drumului public în vederea eliberării noi Autorizatiei  de acces tonaj 
permisului se achită anticipat eliberării acesteia iar suma nu este restituibilă, chiar în cazul scoaterii din 
circulaţie, vânzării, avariei, furtului, etc. a autovehiculului, pentru care a fost eliberata. Taxa de 
eliberare a Autorizatiilor  de acces tonaj se va actualiza anual, conform indicelui de inflatie comunicat 
de Institutul National de Statistica. 

 

 
 CAPITOLUL VI - OBLIGATIILE POSESORILOR DE AUTORIZATIE DE ACCES TONAJ ' 

Art. 22. Sa expuna autorizatia de acces tonaj (in original ) la vedere, in interiorul cabinei vehiculului si va 
fi prezentata organelor de control. 
Art. 23. Sa prezinte autorizatia de acces tonaj la solicitarea organelor Politiei orasului Babadag, Politiei 
Locale Babadag, pentru verificarea, datelor inscrise pe aceasta. 

Art.24. Autovehiculele autorizate trebuie sa fie in stare tehnica corespunzatoare, nepoluante, 
cu suprastructuri inchise prevazute cu prelate si cu aspect corespunzator. 

Art.25 Dupa incheierea activitatii de descarcare / incarcare a marfurilor, persoanele care deservesc 
mijlocul de transport vor lua masuri pentru ca locul unde s-a stationat sa ramana curat si se vor  lua 
masuri pentru a se evita murdarirea strazilor. 

Art. 26. Autorizatia de acces tonaj se utilizeaza numai in conformitate cu datele inscrise pe aceasta si cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament. 

 

CAP. VII            CONTRAVENŢII, SANCŢIUNI 
Art. 27. Constituie contraventie la prezentul Regulament s i  se sanctioneaza cu amenda, daca nu au 
fost savarsite in altfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele 
fapte: 

a) Circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone fara autorizatie de 
acces tonaj pe strazile din orasul Babadag, cu exceptia drumurilor nationale si judetene, care 
traverseaza orasul Babadag, se sanctioneaza cu: 
- amenda contraventionala cuprinsa intre 300 lei - 5 0 0  lei pentru autovehiculele cu masa totala 
maxima autorizata cuprinsa intre 3,5 tone si 7,5 tone; 
-  amenda contraventionala cuprinsa intre 500 lei - 1.000 lei pentru autovehiculele cu masa totala 
maxima autorizata cuprinsa intre 7,5 tone si 16 tone; 
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-  amenda contraventionala cuprinsa intre 1.500 lei – 2 . 0 0 0  lei pentru autovehiculele cu masa 
totala maxima autorizata cuprinsa intre 16 tone si 25 tone; 
- amenda contraventionala in valoare de 2.500 lei pentru autovehiculele cu masa totala maxima 
autorizata peste 25 tone; 
b) folosirea autorizatiei de acces tonaj pentru circulatia, oprirea, stationarea ori parcarea vehiculului pe 
strazile din orasul Babadag in alte scopuri decat cele pentru care s-a solicitat eliberarea acesteia, se 
sanctioneaza cu amenda intre 500 lei - 1.000 lei; 
c) depasirea masei totala maxime autorizate(tonajul) inscrisa in autorizatia de acces tonaj, se 
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei - 1.500 lei; 
d) nerespectarea prevederilor art.15 se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei - 1.000 lei; 
e)  refuzul conducatorului auto sau a detinatorului / utilizatorului vehiculului de a prezenta 
autorizafia de acces tonaj, la solicitarea agentilor constatatori se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 
lei - 1.500 lei; 
f) folosirea autorizafiei de acces tonaj pentru un alt vehicul decat cel inscris se sanctioneaza cu amenda 
intre 1.500 lei - 2.000 lei. 

Art.28 Contravenţiile stabilite se constată prin proces-verbal de constatare a contravenţiei încheiat de 
persoanele abilitate, denumite agenţi constatatori conform art. 15 din O.G. nr. 2/2001 cu modificările 
şi completările ulterioare.  
Art. 29. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute in prezentul Regulament se face de 
catre Politia Orasului Babadag si de catre Politia Locala Babadag. 

Art.30. Persoanele imputernicite pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale pot propune 
suspendarea sau anularea, dupa caz, a autorizatiei de acces tonaj. Anularea autorizatiei se va realiza 
avand la baza rapoartele agentilor constatatori si referatul intocmit de catre Serviciul Impozite si 
Taxe Locale. Competenta de anulare a autorizatiei o are doar Primarul orasului Babadag sau 
inlocuitorul legal al acestuia. 

Art.31. Pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor se recupereaza dupa cum urmeaza: 
a) in cazul in care exista posibilitatea de evaluare a pagubelor, agentul constatator stabileste si 
despagubirea, facand mentiunea corespunzatoare in procesul verbal. 
b) daca nu exista posibilitatea de evaluare a pagubelor, partea vatamata  va putea valorifica pretentiile 
conform legislatiei in vigoare. 
 
Art. 32. Contravenientul poate achita amenda in termen de cel mult 15 zile de la incheierea procesului 
verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute iar agentul constatator va face mentiunea despre 
aceasta posibilitate in procesul verbal. Plata amenzii se face la sediul  Serviciului Impozite şi Taxe Locale 
din strada Cabanei nr. 5, iar o copie după chitanţă se predă de către contravenient agentului 
constatator.  

Art. 33. Sumele încasate pentru eliberarea autorizatiilor de acces tonaj, amenzile aplicate şi încasate, 
conform prezentului Regulament, se fac venit la bugetul local. 

Art.34. Împotriva Procesului-verbal de contravenţie se poate depune plângere la Judecătoria  Babadag, 
în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens prevederile O.G. nr. 2/2001, privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

                                                                                                                 Intocmit, 
                                                                                                               Sef Serviciu Urbanism 

                                                                                                                Beucan Gheorghe 
 

                                                                                           Contrasemneaza pentru legalitate, 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                                             AL ORASULUI  BABADAG, 
                 TOPALĂ MARINICĂ                                                               KERAI MARIANA   
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                                                                                                    Anexa nr. 1 la Regulament  

 

 
 

AUTORIZATIE ACCES TONAJ 
NR.  /   

 

 

 

                 Perioada de valabilitate ------------------------------------------------------------------------------- 
                 Vehicol tip  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 Numar de inmatriculare -------------------------------------------------------------------------------- 
                 Posesorul --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 Calitatea ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 ( utilizator sau beneficiar ) 
                 Scopul --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    
                 ( transport marfa  sau personae ) 
                 Traseul ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                     Anexa nr.  2 la Regulament  
 

 

Catre, 

                     Serviciul Impozite si Taxe Locale al U.A.T. orasul Babadag 
 

 

 

                  Subsemnatul (a) ------------------------------------, domiciliat in localitatea --------------------------------
, str. ------------------------------, nr. --------------, bloc. ---------, scara. -----------apartament ---------, judetul ----
-------------------,  
In calitate de -------------------------------------, al S.C. --------------------------, cu sediul in localitatea,-------------
----------, strada, ----------------------------, nr. -----------, bloc. ---------, scara, -----------apartament ---------, 
judetul -------------, 
Prin prezenta solicit eliberarea unei autorizatii de acces tonaj in orasul Babadag pentru autovehicolul : 
Tip -------------------------, marca -------------------------------, avand numar de imatriculare ------------------------
--------, 
Masa maxim autorizata ----------------------------------, durata pentru care se solicita ------------------------------
---------, 
Motivate de ---------------------------------------------------. 
 
 
                DATA                                                                                                                      SEMNMATURA 
 
 
 
 
 
 
Acte necesare: 
 

1. Cerere tip, 
2. Copi act identitate proprietar ( autorizatie de functionare – persoane juridice ); 
3. Copie certificate inmatriculare; 
4. Dovada achitarii tarifului afferent obtinerii autorizatiei; 
5. Alte documente doveditoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 
  



 

                                                                                    ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR. 205/22.12.2022 
 

 
ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE 

Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi Hotărârile Consiliului Local al 

Orasului Babadag cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale in ultimii 5 ani. 

AN                                                  TEMEI LEGAL 

 
 

• 2018 

• Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

• Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 211/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2018 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 9/25.05.2018 privind modificarea HCL nr. 211/28.12.2017 

aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018.  

 

• 2019 

• Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 211/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2018 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 9/25.05.2018 privind modificarea HCL nr. 211/28.12.2017 

aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018.  

• Hotararea Consiliului Local nr. 162/21.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2019 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 77/21.06.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020 ; 

• 2020 

• Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 211/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2018 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 9/25.05.2018 privind modificarea HCL nr. 211/28.12.2017 

aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018.  

• Hotararea Consiliului Local nr. 162/21.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2019 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 77/21.06.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020 ; 



• Hotararea Consiliului Local nr. 190/23.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020 ; 

• 2021 

• Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 211/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2018 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 9/25.05.2018 privind modificarea HCL nr. 211/28.12.2017 

aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018.  

• Hotararea Consiliului Local nr. 162/21.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2019 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 77/21.06.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 190/23.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 175/22.12.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2021. 

 

• 2022 

• Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 211/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2018 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 9/25.05.2018 privind modificarea HCL nr. 211/28.12.2017 

aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018.  

• Hotararea Consiliului Local nr. 162/21.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2019 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 77/21.06.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 190/23.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020 ; 

• Hotararea Consiliului Local nr. 175/22.12.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2021. 

• Hotararea Consiliului Local nr. 171/28.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2022. 
                                                                                                        Sef  Serviciu Impozite si Taxe Locale,                         
                                                                                                                                    Condrat Daniela 
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