
(0) (1) (2) (3) (4) (5)=(2) x (3) x (4)/12 (6)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare și a H.C.L. nr. ………………/ ……………… privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru anul  
……………………… se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al municipiului Constanța

* afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică (1)

Nr.
Crt

Adresă amplasament
Denumire punct lucru

Data Amplasării

Tipul mijloacelor de afișaj
amplasate

Suprafață și dimensiuni (mp)

Amplasate pe clădire - tip 
firmă, mesh, casetă și altele 

asemenea

Aplicate tip autocolant 
și altele asemenea

Amplasate la sol tip panou, 
totem, arcadă (pe teren 

proprietate privată) și alte 
asemenea

Numărul autorizației de
construire/ desființare sau

al avizului
Durata/ perioada amplasării
(permanent/luni/ fracțiuni

de luni)

Nivel taxă anuală
(lei/mp)

Taxă datorată
(lei) Termene de plată

DECLARAȚIE FISCALĂ
Pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate depusă 

pentru anul …………………………………

DECIZIE DE IMPUNERE
Pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate pentru 

anul …………………………………

Nr. reg./ Data: ……………………………………………………………………… Nr. reg./ Data: ………………………………………………………………………

Inscripționate tip sablat direct 
pe suport (geam) sau altele 

asemenea

Împuternicit ………………………………………………………………………………………………………,CNP …………………………………………………………………………………………………, 
B.I./C.I./C.I.P Serie …………………………………, nr. ………………………………………, județ ……………………………………………………………………………………………, 
loc. …………………………………………………………………………………………………, cod poștal ……………………………………………………, sector …………………………………, 
str. ……………………………………………………………………………………………………………, nr. ……………, bl. ……………, sc. ……………, et. ……………, ap. ……………, 
tel. ……………………………………………………, fax ………………………………………………………, adresa de e-mail …………………………………………………………………….
Contribuabilul …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, Codul de identificare 
fiscală …………………………………………………, județ ……………………………………………………………………………, loc. ………………………………………………………………………,
cod poștal …………………………………………, sector …………………………………, str. ……………………………………………………………………………………………………………, 
nr. …………………, bl. …………………, sc. …………………, et. …………………, ap. …………………, tel. …………………………………………………………………………………,
fax …………………………………………………………………………, adresa de e-mail ……………………………………………………………………………………, înregistrat la 
Registrul Comerțului ……………………………………………………………………, la nr. ……………………………, cont IBAN …………………………………………………… 

deschis la ……………………………………………………………………………………………………………………. 

România, Judeþul Constanþa
Consiliul Local al Municipiului Constanþa

Bd. Tomis nr. 112, 900657, Constanþa, România
Tel-Verde    0800 41 00 42   
www. spit-ct.ro

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța
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(0) (1) (2) (3) (4) (5)=(2) x (3) x (4)/12 (6)

Corturi/ pavilioane/ cabine, 
inscripționate

Alte tipuri de mijloace de afișaj

Total (1)

Total (2)

Mobile, pe teren proprietate 
privată, tip stopper, 

separatoare, steaguri 
publicitare și altele asemenea

Nr.
Crt

Aplasament
Data Amplasării

Tipul mijloacelor de afișaj
amplasate

Suprafață și dimensiuni (mp)

Durata amplasării
(luni, fracțiuni de luni)

Nivel taxă anuală
(lei/mp)

TOTAL GENERAL
(1+2)

Taxă datorată
(lei) Termene de plată

* afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică (1)

Panouri, stoppere și altele 
asemenea amplasate pe 

domeniul public și privat al 
municipiului Constanța/ 

domeniul privat al persoanelor

Pentru neachitarea taxei până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează organului fiscal local, 
începând cu ziua următoare scadenței, majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună 
până la data plății inclusiv. Majorările de întârziere reprezintă creanțe fiscale de plată în sarcina 
contribuabilului. Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depunde în termen de 45 de 
zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.

* se înscrie numărul de luni sau fracțiuni de luni din anul pentru care este întocmită declarația în care este 
amplasat afișajul. Contribuabilul completează 2 exemplare pe care le depune la organul fiscal.

Întocmit azi ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
        (prenume, nume și ștampila)

…………………………………………………………………………………………
        (prenume, nume și ștampila)

Inspector,

L.S. ……………………………………………………………………………………………
          (prenumele, numele și semnătura)

…………………………………………………………………………………………
   (prenumele, numele și semnătura)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.I./ C.I./ C.I.P. serie ……………………………………………… nr. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Semnătură Contribuabil ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ……………………/……………………/……………………

Nr./data confirmării de primire ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentant legal, Șef compartiment contabil,
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