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TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC ŞI PRIVAT 

Art. 1 Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate  

A. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
 
− Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care încheie contracte de 
publicitate şi reclamă este de 1% din valoarea contractului exclusiv TVA. 
 
− Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în orasul Techirghiol în baza 

unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute 

în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de 

informare în masă scrise şi audiovizuale. 
 
B. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
 
− Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 
pe raza orasului Techirghiol, cu excepţia celor care intră sub incidenţa punctului (A) datorează plata 
taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al orasului Techirghiol. 
 
− Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 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 de consiliul local, astfel: 
 
 

 Tip taxa Anul 2020 Anul 2021 

a) Afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 

economică, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate 

52 lei/an/mp 54 lei/an/mp 

b) Alt panou, afişaj sau structură de afişaj, pentru reclamă 

şi publicitate, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate 

36 lei/an/mp 37 lei/an/mp 

 
  
− Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate de 
autorităţile administraţiei publice. 
 
 
− Responsabilitatea încasării, controlului şi urmăririi revine Serviciului financiar – economic, 
Serviciului de Urbanism şi sancţiunilor revine Serviciului Poliţia Locală. 
 
 
Art. 2  
(1) Taxa aviz program de funcţionare pentru unităţile ce desfăşoară activităţi pe raza orasului 
Techirghiol se stabileşte în sumă de 54 lei. 
(2) Avizul program de funcționare se vizează anual, taxa aplicată având același cuantum. 
Art. 3 Taxa autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea de activitati economice se stabileste in 
suma de 109 lei pentru spatiile sub 100 mp si 217 lei pentru cele peste 100 mp, inclusiv. 
 

 


