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REFERAT

Subsemnata Ana Doval, consilier în cadrul Compartimentului Impozite şi taxe al
Primăriei oraşului Nădlac, în vedere atragerea de sume suplimentare la bugetul local ,

Propun

aprobarea următoarelor taxe speciale de intocmire şi eliberare a unor documente înainte de
termenul prevăzut de lege, aplicabile în activitatea compartimentului în anul 2014:

Nr.
Crt.

Denumirea documentului solicitat Taxa aplicată Taxa aplicată
Persoane fizice Persoane juridice

1 Eliberare certificat atestare fiscală în max. 2
ore de la depunerea cererii

20 25

2 Eliberarea fişei de înmatriculare auto în max.2
ore de la depunerea cererii

15 15

3

4

5

Eliberare adeverinţă privind achitarea
impozitelor şi taxelor, a amenzilor, pentru
anul în curs, în maxim 2 zile de la data
depunerii cererii
Eliberare adeverinţă privind achitarea
impozitelor şi taxelor, a amenzilor, pe
perioada ultimilor 4 ani faţă de anul de
referinţă, în cel mult 5 zile de la data
depunerii cererii
Eliberare adeverinţă prin care se  atestă
achitarea impozitelor pe o perioada mai mare
de 4 ani, calitatea de contribuabil, etc., care
necesită cercetare în arhivă, în cel mult 10 zile
de la data depunerii cererii

20

25

40

20

25

40

6 Eliberarea la  cerere a Situaţiei Patrimoniu în
cel mult 2 ore de la depunerea cererii

10 15

7 Eliberarea la cerere a unei Decizii de
impunere /Înştiinţare de plată ( care a mai fost
eliberată)

15 15

8 Eliberarea la cerere a Extrasului de rol pe anul 15 25



în curs
9 Eliberare xerocopii după diferite documente

din dosarul fiscal, la cerere
5 lei/filă 5 lei/filă

Aceste taxe se datorează de către contribuabilii persoane fizice şi juridice care solicită
eliberarea documentelor menţionate în tabelul de mai  sus, înaintea termenului legal de
eliberare.

Sunt exceptate de la plata taxelor stabilite cererile depuse de către instituţiile publice,
în scopurile prevăzute de lege şi care se eliberează în termenul şi condiţiile prevăzute prin
lege.

Aceste taxe se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare, iar veniturile
realizate pe această cale vor fi utilizate pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, etc.),
modernizări suplimentare, faţă de cele prevăzute în bugetul de cheltuieli alocate pentru
Compartimentul Impozite şi taxe, sau pentru orele suplimentare efectuate de către personalul
acestui compartiment, dacă va fi cazul.

Cons. Ana Doval


