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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 10 aprilie 2008, în Sala de Consiliu a Primăriei 
Municipiului Timişoara, au participat directorul Direcţiei Fiscale dl Adrian Bodo şi reprezentanţi ai 
Direcţiilor din Primăria Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai unor ONG, mass-media locale, cetăţeni. 
Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul unei ore, începând cu ora 16.  
 

Ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 
2009  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adrian Bodo – director, Direcţia Fiscală – prezentarea proiectului de hotărâre:  
În ceea ce priveşte persoanele fizice am păstrat lucrurile ca în acest an, acelaşi nivel al taxelor şi impozitelor 
locale ca şi anul acesta. Pentru anul 2009 Guvernul nu va indexa nivelul de bază, acela de la care noi am 
pornit, pentru impozitele cu debite atât pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport cât şi în ceea ce privesc 
taxele în sume fixe cele pe care le regăsim în Anexa 1. Am păstrat acelaşi nivel cu cel de anul acesta şi pentru 
anul viitor.  
Am introdus o diferenţiere la taxa pentru ocuparea domeniului public pentru terase, în sezonul rece taxa fiind 
mai redusă. Avem o taxă nouă pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopuri publicitare, adică 
acolo unde stau pe domeniul public panourile, care e de 1,5 lei/mp.  
Impozitul pe clădiri, teren, mijloace de transport pentru persoane fizice şi pentru persoane juridice a rămas 
neschimbat. S-a păstrat şi bonitatea la nivelul maxim de 10% pentru persoanele fizice în cazul achitării 
integrale a impozitului până în 31 martie. 
Cotele de impozitare la clădiri persoane juridice, pentru cazul clădirilor reevaluate rămân la 1,5%, şi pentru 
clădirile nereevaluate, la 5%; cota impozitului clădirilor care au fost amortizate integral este de 1,5%. 
Taxa pentru reclamă şi publicitate rămâne la 3%, taxa hotelieră rămâne de 0,5%. 
Ca formulă tehnică, avem aceeaşi bază, aceeaşi majorare de anul trecut, în mărime absolută avem acelaşi 
impozit. 
Avem în continuare obligativitatea de a depune declaraţii în ceea ce privesc panourile de afişaj. Ne-am 
gândit, ţinând cont de faptul că nu prea se depun aceste declaraţii, să stabilim prin HCL şi sancţiuni. Am 
constatat în practică, că fără sancţiuni nu ne prea ţinem de treabă. Dar este doar un gând. 
Anexa 2: Vom proceda la menţinerea facilităţilor pentru persoanele cu venituri mici, adică acordarea de 
scutire prind impozitele şi taxele locale, pentru adresa de domiciliu. 
Anexa 3: Se păstrează facilităţile acordate pentru reparaţiile efectuate locuinţei, de la adresa de domiciliu, în 
aceleaşi condiţii ca şi anul acesta. 
Anexa 5: Faţă de anul 2008 a dispărut anexa 5, unde noi spuneam că în conformitate cu Codul fiscal, 
acordăm facilităţi acelor investitori care investeau sume mai mari de 500.000 de euro. Am avut o procedură, 
care acum este blocată, a fost modificată legislaţia şi au înţeles guvernanţii noştri că putem acorda facilităţi 
fiscale persoanelor juridice doar în cazul unor scheme, schemă care este aprobată de Consiliul Europei. De 
aceea această anexă a dispărut, deşi dorinţa noastră locală este de a avea pârghii prin care să acordăm 
facilităţi fiscale pentru dezvoltarea afacerilor din zona noastră.  
 
Carmina Niţescu, Direcţia Fiscală: 
Anexa 4, Taxele speciale: nu se modifică foarte mult ca structură sau ca model, am făcut „puţină ordine” ca 
lucrurile să fie mai clare. Eliberarea certificatului de performanţă energetică a clădirilor înlocuieşte taxa 
pentru eliberarea certificatului energetic. 
 
Emil Cristescu: 
La capitolul Alte taxe locale, la punctul 3, propunerea noastră este să existe 3 niveluri de taxe, la taxa pentru 
desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului pe terasele sezoniere 2 lei în lunile mai, iunie, iulie, august; 
şi 1 leu pentru martie-aprilie şi septembrie-octombrie şi 0,5 lei pentru ianuarie-februarie şi noiembrie-
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decembrie, dacă acele terase funcţionează. Nivelul de 0,25 lei să fie pentru cazul în care terasa respectivă 
intră în conservare, practic ea rămâne pe amplasamentul respectiv, dar nu funcţionează. Taxa este pe zi. 
Taxe speciale 
La punctul 11, Taxa pentru eliberarea certificatului de performanţă energetică a clădirilor să fie redusă la 5% 
din impozitul pe clădire. Ar putea să existe clădiri cu valoare foarte mare, la care această taxă să devină 
imensă.  
Trebuie instituită taxa de urgenţă şi pentru taxa de acord ieşire din indiviziune, taxa eliberare proces verbal 
vecinătăţi, conform HG 834, taxa căutare în arhivă, taxa eliberare copii. 
 
Adrian Bodo – director, Direcţia Fiscală:  
Acolo unde compartimentele de specialitate consideră că orice act care e cuprins în această listă, se poate 
elibera în trei zile  se recurge la taxa de urgenţă. Regula generală e de 100 de lei. Acolo unde nu e 100 de lei, 
există instituită separat o taxă.  
 
Emil Cristescu: 
Ar trebui explicitat mai bine acest lucru – că la toate documentele care nu au instituită taxă de urgenţă, se 
aplică taxa de 100 de lei. 
La punctul 24, Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie în regim de urgenţă, sugestia este ca 
nivelurile de taxare să fie variabile în funcţie de dimensiunea investiţiei: 1.000 de ron + 10% pentru investiţii 
de până la 250.000 euro, 5% până la 2 milioane euro şi 2,5% peste 2 milioane de euro. Ar ajunge să fie o taxă 
extraordinar de mare pentru investiţiile pe care dvs. vreţi să le încurajaţi. Ca principiu, ne-am dori să există o 
gradualitate a acestei taxe. 
Toate taxele de urgenţă pot să intre în vigoare  din data de 1 iunie 2008?  
 
Adrian Bodo – director, Direcţia Fiscală:  
Nu, aceste taxe pot intra în vigoare doar de la 1 ianuarie 2009. Din practică, am constatat că sunt necesare 
câteva modificări. Luăm propunerea dvs. şi o vom adresa atât executivului Primăriei, cât şi Consiliului Local.  
Mai avem câteva taxe de la punctul 39 la punctul 43, care sunt noi introduse: taxa pentru aviz plan de 
eliminare a deşeurilor, de înscriere la examen pentru atestarea pentru funcţia de administrator de imobile, 
taxa de autorizare a persoanelor juridice pentru desfăşurarea activităţii de administrare imobile, taxa duplicat 
autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi economice, taxa de modificare a autorizaţiei pentru 
desfăşurarea unei activităţi economice. 
Am primit în cursul zilei de ieri, când proiectul de hotărâre era deja finalizat, propuneri de la Direcţia 
Transporturi şi Drumuri, privind instituirea de noi taxe şi îl rog pe colegul nostru să le prezinte. 
Noi le vom înainta Consiliului Local dar nu în conţinutul proiectului de hotărâre, ci ca aşa cum avem propunerile 
care au venit de la cetăţeni. 
 
 
 
Viorel Florea, Direcţia de Drumuri şi Transporturi, Primăria Municipiului Timişoara: 
Este vorba despre o serie de taxe, preluate de la Autoritatea Rutieră. 
Taxe ce urmează a fi percepute pentru prestaţii specifice realizate de Serviciul Reglementări Transporturi 
Urbane : 



NR. 

 

CRT. DENUMIRE TAXA TARIFE PERIOADA 

1. Taxă pentru eliberarea autorizaţie de transport 
pentru transportul rutier de mărfuri (valabilă 5 ani) 332  

2. 
Taxă pentru eliberarea  autorizaţie de transport 
pentru transportul rutier de persoane (valabilă 5 
ani) 

332  

3. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de transport 
pentru transportul în regim de taxi (valabilă 5 ani) 332  

4. 
Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de transport 
pentru transportul în regim de închiriere (valabilă 5 
ani) 

332  

5. 
Taxă pentru eliberarea copiei conforme a 
autorizaţiei de transport pentru transportul rutier de 
mărfuri sau de persoane (valabilă 5 ani) 

244  

6. 
Taxă pentru eliberarea copiei conforme a 
autorizaţiei de transport pentru transportul în regim 
de taxi şi în regim de închiriere (valabilă 5 ani) 

244  

7. 

Vizarea anuală a copiei conforme a autorizaţiei de 
transport rutier de mărfuri sau de persoane precum 
şi a copiei conforme a autorizaţiei de transport 
pentru transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere. 

20 % din tariful iniţial (NR.1, 
NR.2, NR.3, NR.4) lei/buc. 

8. Taxă pentru eliberarea licenţei de traseu – pentru o 
cursă  (valabilă 3 ani) 120  

9. 

Taxă pentru eliberarea  unui duplicat al autorizaţiei 
de transport, al copiei conforme a autorizaţiei de 
transport sau al licenţei de traseu, ocazionată de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei 
eliberate. 

110 lei/buc. 

10. 
Taxă pentru eliberarea  copiei conforme a 
autorizaţiei de transport, ocazionată de 
suspendarea celei eliberate . 

Tarif iniţial   (NR.3, NR.4) lei/buc. 

11. 

Taxă pentru înlocuirea  autorizaţiei de transport, a 
copiei conforme a autorizaţiei de transport sau a 
licenţei de traseu, ocazionată de schimbarea 
denumirii operatorului de transport/întreprinderii, a 
adresei sediului social/domiciliului acestuia sau de 
schimbarea autovehiculului utilizat pentru serviciul 
de transport. 

20 % din tariful iniţial (NR.1, 
NR.2, NR.3, NR.4) lei/buc. 

 
Director Direcţia de Comunicare,      Şef Birou Relaţii Publice, 
Violeta Mihalache        Alina Pintilie 
 
 
 
          Întocmit, 
          Adrian Schiffbeck 
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