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MUNICIPIUL GALATI 

PRIMARIA 

 

REGULAMENT 

privind instituirea taxei speciale pentru fiecare stație fixă de telefonie mobilă 

 

Art. 1 Instituirea taxei speciale pentru fiecare stație fixa de telefonie mobila are ca fundament 
necesitatea întreținerii rețelei de iluminat public in municipiul Galați. 

Art. 2  (1) Contribuabilii care deţin pe raza municipiului Galați staţii fixe pentru telefonia mobilă au 
obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere cu privire la numărul de amplasamante de staţii 
fixe pentru telefonie mobilă. Declaraţiile întocmite conform formularului anexat, se depun la 
compartimentul de specialitate, pana la data de 28.02.2015. 

 (2) Declaraţia va fi însoţită de actele societăţii (certificat de înregistrare, cod fiscal), în copie, 
precum şi de autorizaţia de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Comunicaţiilor pentru 
fiecare amplasament de staţie utilizat. 

Art.3 Plata se face în două rate egale până la datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. 
Pentru neplata la termenele scadente se percep majorări de întârziere calculate potrivit legii privind 
colectarea creanţelor fiscale.  

 Art.4 Contribuabilii care înfiinţează sau desfiinţează  amplasamente de staţii fixe de telefonie mobilă 
au obligativitatea de a depune la compartimentul de specialitate o declaraţie de impunere 
corespunzătoare noii situaţii, în termen de 30 zile de la data modificării intervenite. Taxa se datoreaza 
/ se da la scadere incepand cu data de întai  a lunii urmatoare celei in care s-a produs modificarea.  

Art.5 Sumele se incasează intr-un cont distinct şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor generate 
de activitatea de intretinere a rețelei de iluminat public in municipiul Galați. 
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          Nr._______/_______20 
 
 

DECLARAŢIE  DE IMPUNERE –PERSOANE JURIDICE 
privind stabilirea taxei pentru stații fixe de telefonie mobilă 

pentru anul ________ 
 
 
 
 
 

CONTRIBUABIL ________________________________ VERIFICAT DE 
CODUL DE 
IDENTIFICARE FISCALA  

________________________________ ORGANUL DE SPECIALITATE 

SEDIU  ________________________________ ____________________________ 
NR. REG. COM.  ________________________________  
ADRESĂ DE E-MAIL  ________________________________ NR. ŞI DATA 
TEL./FAX  ________________________________ ______________ 
BANCA   
CONT IBAN ________________________________ SEMNĂTURA 
  L.S. 
   
   

 
 

 
 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi 
complete.  
La prezenta declaraţie se vor anexa în copie următoarele documente:  
 - actele societăţii (certificat de înregistrare, cod identificare fiscala);  

-autorizaţiile de funcţionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicaţiilor pentru fiecare 
amplasament de staţie fixă utilizat de operatorul de telefonie mobilă; 
 

DATA, NUMELE ŞI PRENUMELE, SEMNĂTURA, 
___________________ ___________________ LS___________________ 

Nr. 
crt.  

Locaţia staţiei fixe pt telefonie mobilă  Număr autorizaţie I.G.R.  Taxa 
datorata 

0 1 2 3 
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REGULAMENT 
pentru constatarea, stabilirea, încasarea si utilizarea  

taxei  pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător 
 
 
 ART.1 In temeiul  art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările 
ulteriore se instituie taxa pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător, după cum urmează:
     
1. taxe pentru societăţile comerciale care desfăşoară una din următoarele activităţi economice  
- cod CAEN conf. Ordin INSE 601/2002 : 0501, 0502, 1421, 1422, 1511, 1512, 1513, 1520, 1533, 
1542, 1551, 1552, 1561, 1571, 1581, 1582, 1584, 1585, 1587, 1591, 1593, 1596, 1721, 1725, 1740, 
1751, 1752, 1760, 1772, 1821, 1930, 2010,2030, 2040, 2221, 2222, 2225, 2522, 2523, 2524, 2640, 
2661, 2662, 2666, 2670, 2682, 2732, 2733, 2734, 2811, 2812, 2821, 2822, 2830, 2852, 2862, 2863, 
2871, 2873, 2874, 2875, 2922, 2923, 3120, 3420, 3430, 3520, 3530, 3612, 3613, 3614, 3615, 3621, 
4012, 4030, 4100, 4524, 5050, 5157, 5211, 5523, 5530, 6010, 6024, 6030, 6120, 8511, 9001, 9002, 
9253;  
sau  
-cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 0311, 0312, 0321, 0322, 0812, 0990, 1011, 1012, 
1013, 1020, 1039, 1041, 1051, 1052, 1061, 1071, 1072, 1073, 1082, 1084, 1085, 1089, 1091, 1101, 
1102, 1105, 1320, 1391, 1392, 1393, 1394, 1412, 1439, 1520, 1610, 1622, 1623, 1624, 1629, 1723, 
1811, 1812, 1813, 2222, 2223, 2229, 2332, 2361, 2362, 2369, 2370, 2399, 2432, 2433, 2434, 2511, 
2512, 2521, 2529, 2530, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2593, 2594, 2599, 2611, 2732, 2733, 2790, 
2811, 2822, 2823, 2825, 2841, 2849, 2892, 2899, 2920, 2932, 3020, 3030, 3101, 3102, 3103, 3109, 
3211, 3250, 3299, 3311, 3312, 3314, 3316, 3317, 3319, 3320, 3512, 3530, 3600, 3700, 3811, 3812, 
3821, 3822, 4221, 4291, 4329, 4332, 4391, 4677, 4711, 4730, 4910, 4920, 4941, 4942, 4950, 5030, 
5040, 5221, 5222, 5520, 5590, 5610, 8610, 9104, 9524.  
2. taxe pentru societăţile comerciale care desfăşoară una din următoarele activităţi economice : 
- cod CAEN conf. INS 601: 2020, 2310, 2411, 2512, 2651, 2652, 2663, 2664, 2722, 2731, 2745, 
2751, 2752, 2753, 2754, 2851, 3511, 3512, 3710, 3720, 4011, 5020, 5151, 6312, 9003.  
sau  
- cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 1621, 1910, 2011, 2211, 2351, 2352, 2363, 2364, 
2420, 2431, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454, 2561, 3011, 3012, 3315, 3511 , 3832, 3900, 4520, 4671, 
5210, 8129.  
3. taxă pentru activitatea de metalurgie, siderurgie practicată de întreprinderile foarte mari  
 
ART.2 (1) Taxa pentru activități cu impact asupra mediului înconjurator se datorează de catre 
societățile comerciale care desfasoară pe raza  municipiului Galați, una sau mai multe din activitățile 
prevazute la art. 1, 
ART.3 (1) Taxele prevazute la art.1 pct.1 si pct.2 se stabilesc in funcție de activitatea desfășurată 
conform COD CAEN și de categoria de întreprindere:mică,mijlocie si mare. 
 (2) Taxa prevazuta la art.1 pct.3 se calculează pentru întreprinderile foarte mari in funcție de 
producția de oțel din anul precedent,  respectiv 2 lei/to oțel.  

(3) Prin întreprindere se înțelege orice entitate juridică implicată într-o activitate economică. 
 (4) Categoria de întreprindere se stabilește in funcție de numărul total de angajați ai acesteia: 
întreprindere mică care are pană la 50 angajați , întreprindere mijlocie care are între 51 și 250 angajați 
și întreprindere mare care are  peste 251 angajați În cazul întreprinderilor cu sediul in altă localitate, 
numărul de angajați este numărul total de  angajați care își desfașoară activitatea pe raza municipiului 
Galați.  



  (5) Orice persoană juridică care începe/schimbă/încetează in cursul anului desfășurarea uneia 
din activitățile pentru care se datorează taxă, aceasta se datoreaza/ se dă la scadere începand cu data 
de întai  ale lunii următoare  celei în care a intervenit una din aceste modificări. Contribuabilul 
respectiv are obligația  de a depune o declarație fiscală , conform formularului anexat, in termen de 
30 de zile, inclusiv, de la data modificării la compartimentul de specialitate. 
 (6) ) Orice persoană juridică care modifică in cursul anului numărul de angajați, taxa datorată 
se modifică  începand cu data de întâi  ale lunii următoare  celei în care a intervenit modificarea. 
Contribuabilul respectiv are obligația  de a depune o declarație fiscală, conform formularului anexat, 
in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării la compartimentul de specialitate. 

(7) Orice persoană juridică care datorează taxa prevazută la art.1 pct.3 are obligația de a 
depune anual o declarație fiscala pană la data de 31 ianuarie pentru anul in curs.  
ART.4 (1) Declarația fiscală se depune pe propria raspundere a contribuabilului. 
 (2) Taxele se stabilesc sub rezerva verificării ulterioare. 
 (3) Rezerva verificării ulterioare se anuleaza numai la împlinirea termenului de prescripție sau 
ca urmare a inspectiei fiscale efectuată in cadrul termenului de prescripție. 
ART. 5 În cazul în care datele înscrise in declarație nu corespund situației reale , taxele se majorează 
de 3 ori. 
ART.6 (1) În cazul în care contribuabilul desfășoară două sau mai multe din activitățile prevazute în 
grupele de la art.1 pct.1si pct.2, taxele se majorează cu 25% pentru fiecare activitate. 
 (2) Nu se majorează taxa pentru activitatea de bază. 
ART.7 Contribuabilii care se încadreaza la una din categoriile prevăzute la art.1 pct.1 si pct.2, care 
își schimbă locul de desfășurare al activității în extravilanul municipiului Galați beneficiază de o 
reducere de 100%, începand cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea. 
ART.8 Plata se face in două rate egale pană la datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. 
Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întarziere calculate potrivit legislației 
în vigoare.pentru creanțele fiscale (Codul de procedură fiscală). 
ART.9 Depunerea peste termen a declarației sau nedepunerea acesteia constituie contravenție si se 
sancționează potrivit art.294 din Codul fiscal. 
ART.10 Sumele se încasează  la bugetul local Galați , într-un  cont distinct și se utilizează pentru 
susținerea serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galați-activitatea 
de întretinere a spațiilor verzi după cum urmează: 
50% pentru investiții-ex Parc CFR, orașelul copiilor Țig.I 
50% pentru lucrări de întreținere  ca de exemplu întreținere parcuri, squar-uri, zone verzi-plantări de 
flori, toaletare si taieri copaci. Sumele rămase la sfârșitul anului, ca diferență între taxele încasate și 
plățile efectuate se reportează in anul următor cu aceeași destinație. 
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