
ANEXA nr. 4 
 

La H.C.L. nr. _________ din ____________ 
 

PROCEDURA DE CALCUL ŞI PLATĂ A TAXELOR PREVĂZUTE LA  
ART. 283 DIN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL 

(CAPITOLUL X DIN ANEXA NR. 1) 
 

1. Taxa pentru parcarea ocazională pe domeniul public/privat al oraşului (cu excepţia parcărilor cu plată 
special amenajate) de catre proprietarii, persoane fizice cu domiciliul la bloc şi persoane juridice, cu 
autovehicole aflate în evidenţa Direcţiei Venituri-Impozite si Taxe din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ: 

a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru oricare dintre autovehicolele, din proprietatea persoanelor 
fizice cu domiciliul la bloc şi persoanelor juridice, aflate în evidenţa Direcţiei Venituri-
Impozite si Taxe din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, cu excepţia tractoarelor, 
remorcilor, motoretelor, motocicletelor, scuterelor, mopedelor şi a autovehicolelor autorizate 
să efectueze transport în regim de taxi; taxa se datorează de la data de întâi a lunii următoare 
celei în care mijlocul de transport a fost dobândit proporţional cu perioada deţinerii mijlocului 
de transport în anul fiscal; 

b. Termen de plată: 31.03.2015 pentru mijloacele de transport aflate în evidenţă la data de 
01.01.2015. Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului, termenul de plată este 
30 de zile de la data dobândirii; 

c. Taxa nu se aplică persoanelor fizice cu domiciliul la casă. 
2. Taxa pentru depozitarea de materiale pe domeniul public 

a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare zi ce urmează a fi folosită pentru depozitarea de 
materiale pe domeniul public 

b. Termen de plată: anticipat obţinerii avizului pentru depozitarea de materiale pe domeniul 
public 

3. Taxa pentru utilizarea spatiului destinat oficierii de casatorii 
a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru utilizarea spatiului destinat oficierii de casatorii 
b. Termen de plată: anticipat, odată cu declararea căsătoriei 

4. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 
a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 
b. Termen de plată: anticipat, odată cu depunerea cererii 

5. Taxa xerox 
a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru efectuarea serviciului de fotocopiere a documentelor 
b. Termen de plată: în momentul efectuării serviciului de fotocopiere 

6. Taxa pentru eliberare copii după documente aflate în arhiva Primăriei 
a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru eliberarea de copii după documentele aflate în arhiva 

Primăriei (cu excepţia cazurilor de scutire prevăzute de lege); 
b. Termen de plată: la data eliberării documentelor 

7. Taxa pentru eliberare copii care poartă ştampila“conform cu originalul” după documente aflate în 
arhiva Primăriei : 

a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru eliberarea de copii după documentele aflate în arhiva 
Primăriei şi care poartă ştampila “conform cu originalul”; 

b. Termen de plată: la data eliberării documentelor 
 
 
 
 
 
 


