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       ROMANIA                                                                                        ANEXA NR. 3 la Hotararea nr.269/2009 
JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCSANI    

       PRIMARIA 

 

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI 
 

Codul unic de înregistrare / cod numeric personal………………………………….. 

Denumirea …………………………………………………………………………... 

Sediul / domiciliul …………………………………………………………………... 

Judeţul / sectorul ……………………………………………………………………. 

Localitatea……………………………………codul poştal…………………………. 

Strada ……………………………………………………………nr. ………………. 

Bloc …………………… sc. ……………. et. ………………… ap. ………………. 
 

 
 

 

 

DECLARATIE DE IMPUNERE 

privind stabilirea taxei locale pentru deţinerea sau utilizarea de echipamente 

si utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publica 

locala, datorata în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare 
 

 

 
 

 

 

 Subsemnatul (a) ………………………………….………… în calitate de 

………………..…………… la S.C./A.F./P.F.I. 

…………….…….……………………………….laegitimat prin B.I./C.I. seria …… nr. ….. C.N.P. 

………………………………declar ca S.C./A.F./P.F.I. ………………………………………………….. 

deţine în proprietate un numar de …… echipamente si utilaje destinate obtinerii de venituri care folosesc 

infrastructura publica locala, detaliate pe verso-ul prezentei. 
 

 Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa ca declararea necorespunzătoare a adevărului se 

pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete. 
 
 

 

 

Data completării…………………………….. 
 

 

 

Director / Persoana fizica autorizata potrivit legii 

 

L.S. ………………………….……………… 

(numele, prenumele şi semnătura) 

Şeful compartimentului contabil 

 

………………….……………………… 

(numele, prenumele şi semnătura) 
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Pg.2 ANEXA NR. 3 la Hotararea nr.269/2009  

(Verso) 

SITUATIA 

cuprinzând echipamentele si utilajele destinate obţinerii de venituri, 

care folosesc infrastructura publica locala 

 
 

Nr. 

Crt. 

Tip echipament si utilaj destinat obtinerii 

De venituri care folosesc 

Infrastructura publica locala 

Nr. Data 

dobandirii 

Taxa 

datorata 

-lei/an- 

Total taxa 

datorata 

 

 

Observaţii  

0 1 2 3 4 5 = 2x4 6 
1 Autocositoare       

2 Autoexavator(excavator pe autoşasiu)      

3 Autogreder sau autogreper      

4 Buldozer pe pneuri      

5 Compactor autopropulsat      

6 Excavator cu racleti pentru săpat santuri, 

excavator cu rotor pentru săpat santuri sau 

excavator pe pneuri 

     

7 Freza autopropulsata pentru canale sau 

pentru pământ stabilizat 

     

8 Freza rutiera      

9 Incarcator cu cupa pe pneuri      

10 Instalatie autopropulsata de sortare concasare      

11 Macara cu greifer      

12 Macara mobila pe pneuri      

13 Macara turn autopropulsata      

14 Maşina autopropulsata pentru oricare din 

următoarele: 

a) Lucrări de terasamente 

b) Construcţia si întreţinerea drumurilor 

c) Decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la 

drumuri 

d) Finisarea drumurilor 

e) Forat 

f) Turnarea asfaltului 

g) Înlăturarea zăpezii 

     

15 Şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat 

lemne 

     

16 Tractor pe pneuri      

17 Troliu autopropulsat      

18 Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea 

drumurilor 

     

19 Vehicul pentru pompieri pentru derularea 

furtunurilor de apa 

     

20 Vehicul pentru măcinat si compactat deşeuri      

21 Vehicul pentru marcarea drumurilor      

22 Vehicul pentru tăiat si compactat deşeuri      

23 Altele asemenea      

 Total       

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                                    CONTRASEMNEAZA: 

              Postelnicu Romeo Paul                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI  

                                                                                                                      FOCSANI 

                         Corhana Eduard Marian 


