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TAXE SPECIALE 

 

 

 Reguli generale 

 
1. Taxele speciale sunt taxe instituite in conformitate cu art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele 

publice locale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice. 

2. Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice 

care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. Excepţie fac taxele 

pentru utilizarea pieţei agroalimentare, taxele de paşunat şi de obor pentru animale care se fac venituri la 

Bugetul activităţilor autofinanţate. 

3. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte annual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 

integral pentru acoperirea cheltuielilor de efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, 

precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.  

 

I. TAXA PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN 

ÎNMATRICULĂRII 

 

Nr. 

Crt. 
Tipul taxei 

NIVELUL APLICAT 

ÎN ANUL FISCAL 

2019 

lei 

Indexare conform art. 

491 din Legea nr. 

227/2015 

% 

NIVELUL APLICAT 

ÎN ANUL FISCAL 

2020 

lei 

1 
Taxa de înregistrare a vehiculelor care 

nu se supun înmatriculării 
x x x 

1.1 
-vehicule cu masa autorizată până la 750 

kg 
30 4,6 31 

1.2 
-vehicule cu masa autorizată cuprinsă 

între 750–3500 kg 
41 4,6 43 

1.3 
-pentru vehicule cu masa autorizată mai 

mare de 3500 kg 
81 4,6 85 

2 

Taxa eliberare certificat de înregistrare a 

vehiculelor care nu se supun 

înmatriculării 

41 4,6 43 

3 Taxa eliberare plăcuţe de înmatriculare 41 4,6 43 

 

1. Taxele pentru inregistrarea vehiculelor care nu se supun inmatricularii sunt fundamentate de 

necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a arterelor rutiere din Oraşul Isaccea şi se aplică tuturor 

vehiculelor care nu se supun înmatriculării, fiind stabilite pentru înregistrarea vehiculelor şi eliberarea 

certificatelor de înregistrare. 

2. Taxa de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării este conformă cu prevederile 

Hotărârii Consiliului Local Isaccea nr. 17/ 15.04.2011 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 

care nu se supun înmatriculării şi este stabilită în funcţie de tonaj. 

3. Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii de 

înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării. 
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4. Taxa eliberare a certificatificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun 

înmatriculării este conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Isaccea nr.17/15.04.2011 privind 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 

5. Taxa se achită de către persoanele fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza oraşului 

Isaccea care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform prevederilor OUG nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice coroborat cu dispoziţiile HG nr. 1391/2006 privind Regulamentul de 

aplicare al acesteia. 

6. Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de 

eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 

7. Contravaloarea acestor taxe poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la casieria instituţiei, 

cât şi prin virament bancar în contul Primăriei Isaccea deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.  

8. Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor, înregistrare si radiere a vehiculelor 

revine Compartimentului Impozite şi taxe din cadrul Serviciului Economic al U.A.T oraş Isaccea. 

Proprietarii acestor vehicule sunt obligaţi să respecte prevederile  din Regulamentul privind înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării aprobat prin H.C.L. nr. 17/15.04.2011. 

 

II. TAXE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR 

LOCAL PENTRU EVIDENŢA POPULAŢIEI 

 

Nr. 

Crt. 
Operaţiunea efectuată 

NIVELUL APLICAT ÎN 

ANUL FISCAL 2019 

lei 

Indexare conform 

art. 491 din Legea 

nr. 227/2015 

% 

NIVELUL APLICAT 

ÎN ANUL FISCAL 

2020 

lei 

1 
Taxa pentru depunere dosar divorţ pe 

cale administrativă*)   
507 4,6 530 

2 

Taxa pentru eliberarea la cerere a 

formularului ,,cerere pentru deschiderea 
procedurii succesorale’’ 

7 4,6 7 

3 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, 

adeverinţelor şi a altor înscrisuri prin 

care se atestă un fapt sau o situaţie. 

10 4,6 10 

4 

Taxa pentru punerea la dispoziția 

partidelor politice, alianțelor politice, 

alianțelor electorale și organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților 

naționale care participă la alegeri, a unui 

extras din Registrul electoral: 

- pe suport electronic   

- pe suport hârtie 

  

 

 

 

 

 

 

20 

0,50 lei /pag. 

 

*)Taxa pentru depunere dosar divorţ pe cale administrativă  este datorată de orice persoană care solicită 

pronunţarea divorţului pe cale administrativă începând cu data depunerii, de către ambii soţi, a cererii 

privind pronunţarea divorţului pe cale administrativă. Taxa nu se restituie, iar cererea se clasează:   

 - dacă unul sau ambii soţi nu se prezintă, împreună la completarea declaraţiei de stăruinţă;  

- dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ;  

- dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;  

- dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;  

- dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.  

1. Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele 

de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Codului Familiei.  

2. Taxele pentru desfăşurarea activităţii Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa 

Populaţiei (SPCLEP) se fac venit la bugetul local al oraşului Isaccea, responsabilitatea supravegherii 
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activităţii de încasare revenind Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Srviciului Economic al 

primăriei. 

3. Taxele achitate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a 

SPCLEP, respectiv pentru acoperirea cheltuielilor pentru procurarea formularelor cu regim special, furnituri 

de birou, consumabile imprimante, întreţinerea sistemelor informatice.   

 NOTĂ: Documentele pentru care se va achita taxa specială se eliberează în termenele mentionate 

anterior, calculate începând cu prima zi lucrătoare, ulterior depunerii cererii. 

 

III.  TAXA ELIBERARE CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ FISCALĂ  

 

1.  Taxa eliberare certificate de atestare fiscală este de 4 lei pe certificat. 

2.  Taxa eliberare certificate de atestare fiscală constituie venit cu destinaţie specială la bugetul local, şi 

se utilizează pentru acoperirea unor cheltuieli ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a 

sistemului informatic (achizitionare si intretinere, calculatoare si echipamente I.T.), asigurarea 

consumabilelor pentru acestea, achizitionarea de bunuri mobile (mijloc de transport , mobilier, dotari).  

 

IV.  TAXA PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR EXISTENTE IN 

ARHIVA UAT A ORAŞULUI ISACCEA 

 

1. Taxa pentru eliberarea de copii ale documentelor existente in arhiva UAT a oraşului Isaccea se 

stabileste astfel: 

              Persoane fizice                              ______                         Persoane juridice    

a) 4 lei/fila, format A4                                                           5 lei/fila, format A4  

b) 5 lei/fila, format A3                                                           6 lei/fila, format A3 

2. Taxa pentru eliberarea de copii ale documentelor existente in arhiva UAT a oraşului Isaccea 

constituie venit cu destinaţie specială, şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru 

menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic (achizitionare si intretinere, calculatoare si 

echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea, achizitionarea de bunuri mobile (mijloc de 

transport , mobilier, dotari). 

 

V. TAXA PENTRU EXECUTAREA DE FOTOCOPII ALE DOCUMENTELOR PREZENTATE 

DE CONTRIBUABILI 

 

1. Taxa pentru executarea de fotocopii ale documentelor prezentate de contribuabili se  stabileste dupa 

cum urmeaza 

c) 0.50 lei/pagina format A4 alb-negru                              

d) 1.00 lei/ pagina format A3 alb-negru                             

e) 1.00 lei/ pagina format A4 color                                    

f) 1.50 lei/ pagina format A3 color           

3. Taxa pentru executarea de fotocopii ale documentelor prezentate de contribuabili constituie venit cu 

destinaţie specială, şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menţinerea la 

parametrii optimi a sistemului informatic (achizitionare si intretinere, calculatoare si echipamente I.T.), 

asigurarea consumabilelor pentru acestea, achiziţionarea de bunuri mobile (mijloc de transport, mobilier, 

dotari). 

                      

VI. TAXA PENTRU LEGALIZAREA COPIILOR DE PE DOCUMENTELE PREZENTATE DE 

CONTRIBUABILI CONFORM LEGII NR.36/1995 

 

1. Taxa pentru executarea/legalizarea copiilor documentelor prezentate de contribuabili se stabileste 

astfel: 
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a) 3 lei/pagina format A4  

b) 6 lei/pagina format A3 

2.  Pentru legalizarea documentelor ce se depun în cadrul Programului de Cadastru sistematic nu se 

percep taxe de legalizare. 

3. Taxa pentru executarea/legalizarea copiilor documentelor prezentate de contribuabili constituie venit 

cu destinaţie specială, şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menţinerea la 

parametrii optimi a sistemului informatic (achizitionare si intretinere, calculatoare si echipamente I.T.), 

asigurarea consumabilelor pentru acestea, achizitionarea de bunuri mobile (mijloc de transport, mobilier, 

dotari).     

 

VII. TAXA TRANSMITERE / RECEPTIONARE DOCUMENTE PRIN APARATURA FAX 

 

1. Taxa pentru transmitre / receptionare de documente prin aparatura fax a UAT oras Isaccea se stabilste 

astfel: 

a) 2.00 lei/pagina transmisa pentru destinatii locale 

b) 5.00 lei/pagina transmisa pentru destinatii internationale in zona UE 

c) 8.00 lei/pagina transmisa pentru destinatii internationale in afara zonei UE 

d) 2.00 lei/pagina receptionata 

2. Taxa pentru transmitre / receptionare de documente prin aparatura fax a UAT oras Isaccea constituie 

venit cu destinaţie specială, şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru 

menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic (achizitionare si intretinere, calculatoare si 

echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea, achizitionarea de bunuri mobile (mijloc de 

transport, mobilier, dotari).     

 

VIII. TAXA TIPARIRE LA IMPRIMANTA 

 

1. Taxa pentru tiparire la imprimanta utilizandu-se aparatura si consumabilele existente in dotaraea 

UAT oras Isaccea se stabileste astfel: 

a) 0.50 lei/pagina pentru text format A4 

b) 1.00 lei/pagina pentru text format A3 

2. Taxa pentru tiparirea la imprimanta constituie venit cu destinaţie specială, şi se utilizează pentru 

acoperirea cheltuielilor ce se efectuează pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic 

(achizitionare si intretinere, calculatoare si echipamente I.T.), asigurarea consumabilelor pentru acestea, 

achizitionarea de bunuri mobile (mijloc de transport, mobilier, dotari).     

 

IX. TAXE DE PĂŞUNAT ŞI DE OBOR PENTRU ANIMALE 

 

1. Proprietarii de animale care utilizează păşunile din domeniul privat al U.A.T Oraş Isaccea sunt 

obligaţi la plata taxei de păşunat şi de amplasare, utilizare suprafeţe pentru stâne. 

2. Taxa de păşunat este valabilă până la închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de păşune, potrivit 

prevederilor  O.U.G. 34/2013. 

3. Taxa de păşunat şi de amplasare, utilizare suprafeţe pentru stâne este anuală şi se stabileşte în baza 

declaraţiei de impunere potrivit datelor din tabelul următor: 
1.TAXE DE PĂŞUNAT – lei/cap/an 

Nr. 

Crt. 
Categorie animale 

NIVELUL APLICAT ÎN 

ANUL FISCAL 2019 

Lei/cap/an 

Indexare conform 

art. 491 din Legea 

nr. 227/2015 

% 

NIVELUL APLICAT 

ÎN ANUL FISCAL2020 

Lei/cap/an 

1 bovine, cabaline peste 2 ani 5 4,6 5 

2 bovine, cabaline sub 2 ani 3 4,6 3 

3 ovine, caprine 1 4,6 1 



Anexa nr. 12 la HCL  nr. 110/30.09.2019– Taxe speciale 

Page 5 of 9 

 

4 porcine (in cazul inchirierii suprafete de 
pasune) 

1 4,6 1 

2.TAXE DE OBOR PENTRU 24 DE ORE lei/cap/24h 

1 bovine, cabaline adulte 51 4,6 53 

2 tineret bovine, cabaline 30 4,6 30 

3 măgari 20 4,6 20 

4 porcine 20 4,6 21 

5 ovine ,caprine 15 4,6 16 

6 tineret ovine,caprine 10 4,6 10 

7 păsări 2 4,6 2 

TAXA AMPLASARE,UTILIZARE PĂŞUNE PENTRU STÂNE – lei/mp/an 

 x 0,8 4,6 0,8 

 

4. Taxa de păşunat şi de amplasare, utilizare suprafeţe pentru stâne se plăteşte în două tranşe egale, până 

la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

5. Neplata taxei de păşunat şi de amplasare, utilizare suprafeţe pentru stâne în termen atrage după sine 

calculul şi plata majorărilor de întârziere, de 1 % / lună, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi 

executare silită, prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare  

6. Taxa de păşunat şi de amplasare, utilizare suprafeţe pentru stâne şi taxa de obor pentru animale se fac 

venituri la Bugetul activitaţilor autofinanţate din cadrul UAT oraş Isaccea.  

7. Modelul formularului DECLARAŢIE DE IMPUNERE PRIVIND STBILIREA TAXELOR DE 

AMPLASARE, UTILIZARE SUPRAFEŢE PENTRU STÂNE ŞI PENTRU PAŞUNAT este stabilit după 

cum urmează: 

 

 

 

 

 

Nr.__________ /_________________ 

 

 
 

  DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

privind stabilirea taxelor pentru amplasare, utilizare suprafeţe pentru stâne şi pentru păşunat pentru anul 

__________ 

 

NUME şi PRENUME/DENUMIRE FIRMA ............................................................................. 

CNP/CIF......................................................., identificat prin BI/CI seria …….. nr. ……………….., eliberat de 

……………….………... la data ……………………., cu domiciliul /sediul în localitatea ............................, strada 

......................................................................., nr .........., bl .........., sc .........., et........, ap ........, cod poştal........................., telefon/fax 

............................., declar următoarele: 
 

I.Taxe amplasare, utilizare suprafeţe păşune pentru stâne  

Nr. 

Crt. 

Locul amplasării  

Tarla/ Parcelă 

(denumire populară) 

Suprafaţa de teren 

ocupată 

Valoare  

unitară 

0,8 lei/mp/an 

Total taxă 

 

 

Observaţii 

0 1 2 3 4=2x3 5 

      

 

II. Taxe păşunat 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

PRIMĂRIA ORAŞ ISACCEA 

Str. 1 Decembrie, Nr .25,  Cod fiscal 3721907, 

Tel. 0240/506600,  Fax 0240/506632 

 E- mail : secretariatisaccea@gmail.com  

mailto:secretariatisaccea@gmail.com
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Nr. 

Crt. 

Număr total de 

animale din care: 

Bovine, cabaline 
peste 2 ani – 5 

lei/cap/an 

Bovine, cabaline 

sub 2 ani – 3 

lei/cap/an 

 
Ovine, caprine 

1 leu/cap/an 

 
Porcine 

1 leu/cap/an Total taxă 

- lei - 
Nr. Valoare 

taxă 
Nr. Valoare 

taxă 
Nr. Valoare 

taxă 
Nr Valoare 

taxă 

0 1=2+4+6+8 2 3= 2x5lei 4 5=4x3lei 6 7= 6x1leu 8 9=8x1leu 10=3+5+7+9 

           

 

 Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţie, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal, că 

datele din această declaraţie sunt reale şi complete. 

 

 

 Data completării...................................../ 20......... 
           (semnătura autografă) 

                           ………………………………………… 

 

8. SANCŢIUNI 

 

(1) Constituie contravenţie nedeclararea, declararea cu întârziere sau declararea eronată a datelor se 

sancţionează cu amendă între 64 lei şi 254 lei.  

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane 

împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale, în baza 

dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2  / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare, inclusive 

posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului – verbal ori, 

după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.  

 

X. TARIFE DE AUTORIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

 

NIVELUL APLICAT ÎN 

ANUL FISCAL 2019 

lei 

Indexare conform art. 491 din Legea 

nr. 227/2015 

% 

NIVELUL APLICAT ÎN 

ANUL FISCAL 2020 

lei 

1. Taxa aviz program de funcţionare pentru toate categoriile de operatori economici care desfăşoară 

activităţi comerciale şi de prestări servicii precum şi avizarea anuală a acestuia conform H.C.L 

59/2011, art. 17. 

51 4,6 53 

2. Taxa autorizare de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi temporare conform 

H.C.L. 59/2011 art. 55 

25 4,6 26 

 

1. Taxa eliberare aviz program de funcţionare precum şi taxa pentru viza anuală a acestuia 

pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se 

regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 

5540) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi a prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, 

republicată, O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, H.G. nr. 

333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă. 

2. Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa eliberare aviz program de funcţionare precum şi 

taxa pentru viza anuală a acestuia îl reprezintă exercitarea activităţilor comerciale în zone publice, în 

structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către agenţi economici, 
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în condiţiile prevederilor legale şi a ale HCL nr. 59/2011 privind privind aprobarea regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Isaccea. 

3. Taxa eliberare aviz program de funcţionare precum şi taxa pentru viza anuală a acestuia trebuie 

achitată de către operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii în oraşul 

Isaccea. 

4. Taxa se plăteşte până la data de 31martie a fiecărui an la casieria Primăriei oraşului Isaccea sau prin 

virament bancar. 

5. Operatorul economic este  considerat autorizat în momentul eliberării avizului program de 

funcţionare. 

6. Activitatea de avizare de realizează de către persoana din cadrul Compartimentului Control 

Comercial şi Autorizare cu atribuţii în acest sens. 

7. Taxele de autorizare şi funcţionare ale căror tarife sunt stabilite la puntele 1 şi 2 din tabelul de mai 

sus se fac venit la bugetul local şi sunt utilizate parţial pentru cheltuielile generate de procurarea formularelor 

tipizate necesare în activitatea Compertimentului Control Comercial şi Autorizare, întreţinerea 

echipamentelor IT procurarea cosumabilelor, etc. 

  

XI. TAXE ŞI TARIFE PENTRU UTILIZAREA SĂLII DE SPORT ŞI PIEŢEI 

AGROALIMENTARE 

 

1. Taxe şi tarife pentru utilizarea spatiilor si  aparaturii sportive din cadrul salii de sport: 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatori 

NIVELUL APLICAT ÎN 

ANUL FISCAL 2019 

-lei- 

Indexare 

conform 

art. 491 din 

Legea nr. 

227/2015 

% 

NIVELUL APLICAT ÎN 

ANUL FISCAL 2020 

-lei- 

Elevi / 

studenţi / 

pensionari 

Adulţi  

Elevi / 

studenţi / 

pensionari 

Adulţi  

Cu 

abon. 

Fără 

abon. 

Cu 

abon. 

Fără 

abon. 

Cu 

abon. 

Fără 

abon. 

Cu 

abon. 

Fără 

abon. 

1 

Folosire sală de sport – pe persoană 

– activitate independentă / taxă pe 

oră, abonament lunar 

-8 ore/lună- 

2 3 5 10 4,6 2 3 5 10 

2 

Folosire sală de sport –jocuri 

sportive taxa grup/ 2 ore abonament 

-8 ore/lună- 

20 41 81 122 4,6 21 43 85 128 

3 
Folosire echipament sportiv –fitness 

- taxare / oră / persoană- 
2 3 4 8 4,6 2 3 4 8 

4 
Organizare competiţii sportive  

-taxare / oră- 
0 0 61 101 4,6 0 0 64 106 

5 

Folosire terenuri de sport – pe 

persoană – activitate independentă  

-taxă pe oră, abonament lunar 8 
ore/lună- 

1 2 3 6 4,6 1 2 3 6 

6 

Folosire terenuri de sport – jocuri 

sportive  

-taxa grup/ 2 ore abonament 8 

ore/lună- 

10 20 51 81 4,6 10 21 53 85 

 

   În vederea utilizării în mod corespunzător a spaţiilor din sala de sport, se vor lua următoarele măsuri : 

- Competiţiile sportive organizate pe plan local sunt scutite de la plata taxelor. 

- Stabilirea normelor de protecţie şi securitate atât a persoanelor care lucrează la Sala de sport cât şi a 

persoanelor care folosesc spaţiul în scop sportiv – recreativ. 

- Stabilirea echipamentului adecvat pentru accesul în sală. 
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- Stabilirea unui formular cadru prin care persoanele care folosesc sala de sport îşi asumă propria 

răspundere în ceea ce priveşte eventualele probleme medicale ce pot apărea. 

- Măsurile propuse vor face parte integrantă din Regulamentul de funcţionare al sălii de sport, 

regulament ce va fi supus aprobării Consiliului Local al oraşului Isaccea. 

- Formularul cadru se va completa de catre persoanele care vor să desfăşoare activităţi sportive în sala 

de sport. 

- Abonanentul se încheie pentru minim o lună (minim 8 ore / lună). 

- Abonamentul nu se va putea încheia decât pentru multipli de 2. 

 

2. Taxe şi tarife pentru utilizarea spatiilor si aparaturii din cadrul “Pieţii agroalimentare 

Isaccea”: 

 

Nr. 

Crt. 
Indicatori 

NIVELUL APLICAT ÎN 
ANUL FISCAL 2019 

-lei- 

Indexare 
conform art. 

491 din Legea 

nr. 227/2015 

% 

NIVELUL APLICAT ÎN 

ANUL FISCAL 2020       

-lei- 

Agenţi 

economici 

Producători 

particulari 
Agenţi 

economici 

Producători 

particulari 

1 

Folosirea meselor şi tarabelor din 

pieţe pentru vânzarea produselor  

agroalimentare şi nealimentare  

- lei/mp/zi - 

3,50 2,50 4,6 4 3 

2 

Folosirea meselor din hale pentru 

vânzarea de produse lactate, 

carne, peşte 

- lei/mp/zi - 

5 4 4,6 5 5 

3 
Închiriere cântare şi greutăţi 

- lei/zi - 
5 3 4,6 5 3 

4 

Comercializarea materialelor de 

construcţii, obiectelor din lemn 

(butoaie, mobilier, tocărie,etc) 

-lei/zi- 

3 3 4,6 3 3 

5 
Rezervare mese pentru piaţa 

agroalimentară 
x x 4,6 x x 

5.1 rezervare pe zi 5 5 4,6 3 3 

5.2 rezervare pe săptămână 10 10 4,6 10 10 

5.3 rezervare pe lună 41 41 4,6 43 43 

5.4 rezervare pe 3 luni 101 101 4,6 106 106 

5.5 rezervare pe 6 luni 203 203 4,6 212 212 

5.6 rezervare pe 12 luni 355 355 4,6 371 371 

 

Taxele pentru utilizarea Pieţei agroalimentare se fac venituri la Bugetul activităţilor autofinanţate al 

UAT oraş Isaccea şi sunt utilizate pentru întreţinerea şi funcţionarea  “Pieţei agroalimentare Isaccea”: 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,      

     CONSILIER LOCAL,                               SECRETAR ORAŞ, 

       Simion Raluca Elena                   Moraru  Loredana 


