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TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ 

ȘI PUBLICITATE 
 

CAP. I TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 

Art. 1 Cote de impozitare 
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 
2,3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 

 
Art. 2 Obligații 
(1) Declarația pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate se 
depune de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, în două exemplare, 
la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța și 
va fi însoțită de copia contractului/contractelor de prestări servicii de reclamă și 
publicitate. 
(2) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară și se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la Serviciul Public de Impozite, Taxe 
și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, lunar, până la data de 10 a lunii 
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă 
şi publicitate. 

 
Art. 3 Responsabilități 
(1) Responsabilitatea încasării taxei, a efectuării inspecției fiscale, a constatării 
contravențiilor și a aplicării sancțiunilor revine Serviciului Public de Impozite, Taxe și 
alte Venituri ale Bugetului Local Constanța. 
(2) Responsabilitatea întocmirii notelor de constatare în ceea ce privește 
identificarea/verificarea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru care nu există 
depuse declarații pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate sau 
care au solicitat efectuarea de rectificări ale situațiilor mijloacelor existente, revine 
Direcției Autorizare și Sprijin Operatori Economici, Serviciul Contracte din cadrul 
Primăriei municipiului Constanța. Notele de constatare vor fi transmise Serviciului 
Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța în vederea 
impunerii la plată. 

 
Art. 4 Sancțiuni 
(1) Constituie contravenții următoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declarațiilor; 
b) nedepunerea declarațiilor; 
c) depunerea declarațiilor cu informații eronate. 
(2) Contravențiile prevăzute la alineatul (1) se sancționează cu amendă de la 523 
lei la 1.046 de lei. 

 
Art. 5  
Modelul declarației pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate 
este următorul: 
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-Față-
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-Verso- 
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CAP.II TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 

Art. 1 Valori de impozitare 
(1) Taxa este plătită de utilizatorul final și se calculează anual prin înmulţirea 
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului 
pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită, astfel: 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică, suma este de 35 lei/an/m2; 
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate, suma este de 26 lei/an/m2. 

(2) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate stabilită conform alin. (1) se 
majorează cu o cotă adițională de 10,4%. 

 

Art. 2 Obligații 
(1) Declarația pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
se depune în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri 
ale Bugetului Local Constanța, în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii 
de afișaj și va fi însoțită de documente justificative care să ateste data amplasării 
mijlocului de afișaj, reclamă și publicitate (proces verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor, factura de achiziție, proces verbal privind montajul precum și orice alte 
documente prin intermediul cărora se poate stabili cu exactitate data amplasării, 
după caz). 
(2) Declarația pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
se depune în două exemplare, la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri 
ale Bugetului Local Constanța, în termen de 30 de zile de la data intervenirii oricărei 
modificări care conduce la recalcularea taxei.  
(3) Amplasarea mijloacelor de afișaj, reclamă și publicitate se realizează numai în 
baza autorizației sau avizului eliberat de Primăria municipiului Constanța. 

 

Art. 3 Responsabilități 
(1) Responsabilitatea încasării taxei, a efectuării inspecției fiscale, a constatării 
contravențiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și a aplicării sancțiunilor revine 
Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța. 
(2) Responsabilitatea întocmirii notelor de constatare în ceea ce privește 
identificarea/verificarea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru care nu există 
depuse declarații pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
sau care au solicitat efectuarea de rectificări ale situațiilor mijloacelor existente, 
revine Direcției Autorizare și Sprijin Operatori Economici, Serviciul Contracte din 
cadrul Primăriei municipiului Constanța. Notele de constatare vor fi transmise 
Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța în 
vederea impunerii la plată. 
(3) Responsabilitatea controlului operatorilor economici, a constatării contravențiilor 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și aplicării sancțiunilor revine Direcției Generale 
Poliția Locală. 

 

Art. 4 Sancțiuni 
(1) Constituie contravenții următoarele fapte: 
a) depunerea declarațiilor cu informații eronate; 
b) nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la 
recalcularea taxei; 
c) nedeținerea autorizațiilor de construire/desființare sau a avizului eliberat de 
Primăria municipiului Constanța. 
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(2) Contravențiile prevăzute la alineatul (1) se sancționează cu amendă de la 523 
lei la 1.046 de lei. 

 
Art. 5  
Modelul declarației pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate este următorul: 

-Față- 
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-Verso- 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 


