
 - 1 - 

  

  
 
      
 

        Anexa nr.4 la HCL nr.128/22.12.2020 

                   

 
 

Taxă de înregistrare a contractelor de arendare 

având ca obiect bunuri destinate exploatării agricole pentru anul fiscal 2021 

 

 

Taxa – 5 lei/contract de arendare 

Acte  necesare: 

1. Contract arendare - 3 exemplare (din care un exemplar pentru primăria oraşului 

Nădlac )- fără ștersături sau adăugiri; 

2. actul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de arendare ( titlu 
de proprietate, Extras Carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de 

donaţie, certificat de moștenitor sau orice alt document care atestă proprietatea)- în 

copie/confirmarea proprietății de către compartimentul impozite și taxe din cadrul 

primăriei pe exemplarul contractului de arendare care se păstrează la dosarul 

contractelor de arendare care se reține de către primăria orașului Nădlac 

3. dovadă declarare a terenului care face obiectul contractului de arendare în registrul 

agricol, atât de către arendaş, cât şi arendator, eliberată de către compartiment 
evidență agricolă din cadrul primăriei ( se face mențiunea pe un exemplar al contractului 

de arendare, exemplar care se reține de către primăria orașului Nădlac, prin confirmarea 

luării în evidență de către compartimentul de evidență agricolă din cadrul primăriei prin 

luare la cunoștință, cu semnătura acestuia ) 

4. BI/CI/CUI- proprietar si arendas- în copie  

5. dovada achitare taxă inregistrare contract de arendare de catre arendaș la primăria 

orașului Nădlac (chitanta eliberată de către compartimentul impozite și taxe din cadrul 
primăriei- în copie)- 5 lei/ contract de arendare ( în situația în care se înregistrează la 

aceeași dată mai multe contracte de arendare, se întocmește o singură chitanță cu suma 

totală pentru toate contractele de arendare supuse înregistrării la data respectivă).  
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