Coduri IBAN
Municipiul Piteşti
Cod de Înregistrare Fiscală – 4317967
- actualizare la data de 20.02.2018 COD IBAN
RO05TREZ04621010201XXXXX
RO56TREZ0462107020101XXX
RO03TREZ0462107020201XXX

RO75TREZ0462116020201XXX
RO91TREZ04621180250XXXXX
RO06TREZ0462107020102XXX
RO50TREZ0462107020202XXX
RO25TREZ0462116020202XXX
RO97TREZ0462107020203XXX
RO25TREZ04621070203XXXXX
RO91TREZ04621120207XXXXX
RO50TREZ04621150201XXXXX
RO47TREZ04621160203XXXXX

RO43TREZ04621160250XXXXX

DENUMIRE CONT
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
Impozitul pe terenuri de la persoanele fizice (impozit teren intravilan –terenuri
cu constructii, impozit teren intravilan alte categorii de folosinta, taxa pe teren
(concesionat, inchiriat, dat in administrare ori in folosinta)
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice (mai mici de
12 tone)
Taxa procedura de divort pe cale administrativa
Impozitul pe cladiri de la persoanele juridice, taxa pe cladiri (concesionate,
inchiriate, date in administrare ori in folosinta)
Impozitul pe terenuri de la persoanele juridice, taxa pe teren (concesionat,
inchiriat, dat in administrare ori in folosinta)
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice (mai mici de
12 tone)
Impozitul pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru
Taxe hoteliere
Impozitul pe spectacole
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (Taxa
pentru certificat de urbanism, Taxa pentru autorizatia de construire, Taxa
pentru regularizare autorizatie de construire, Timbrul arhitecturii, Taxa pentru
eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati economice, Taxa
pentru eliberarea/viza anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica, Taxa pentru autorizatia sanitara de functionare, Taxa
pentru eliberarea certificatului de producator).
Alte taxe de la persoane fizice (Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala, Taxa formulare certificate urbanism, Taxa pentru
inregistrarea vehiculelor care nu se inmatriculeaza, Taxa eliberare autorizatie
transport in regim de taxi, Taxa autorizatie traseu, Taxa eliberare autorizatie
taxi, Taxa eliberare acord circulatie autovehicule cu tonaj mare, Tarif permis
libera trecere in zone protejate pentru autovehicule cu tonaj < 1,5 t, Tarif permis
libera trecere in zone protejate pentru autovehicule cu tonaj >1,5 t).
Alte taxe de la persoane juridice (Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala, Taxa formulare certificate urbanism, Taxa pentru
inregistrarea vehiculelor care nu se inmatriculeaza, Taxa eliberare autorizatie
transport in regim taxi, Taxa autorizatie traseu, Taxa eliberare autorizatie taxi,
Taxa eliberare acord circulatie autovehicule cu tonaj mare, Tarif permis libera
trecere in zone protejate pentru autovehicule cu tonaj < 1,5 t, Tarif permis libera
trecere in zone protejate pentru autovehicule cu tonaj >1,5 t).
Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice, Taxa autorizatie racorduri
si bransamente, Taxa copii heliografice de pe planuri cadastrale.
Taxa pentru realizarea de copii de pe documente, eliberate in conditiile legi.
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati:
- de la persoane fizice (Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate in

COD IBAN

RO22TREZ04621300201XXXXX
RO65TREZ04621A300530XXXX
RO88TREZ04621300250XXXXX
RO21TREZ04621330210XXXXX
RO69TREZ04621330228XXXXX
RO56TREZ04621340202XXXXX
RO91TREZ04621A350102XXXX

RO10TREZ04621A470400XXXX
RO18TREZ04621350203XXXXX
RO14TREZ04621350250XXXXX
RO15TREZ04621360205XXXXX
RO39TREZ04621360214XXXXX
RO38TREZ04621360250XXXXX
RO93TREZ04621370201XXXXX
RO62TREZ04621370250XXXXX
RO44TREZ04621390201XXXXX
RO17TREZ04621390203XXXXX
RO60TREZ04621390207XXXXX
RO28TREZ0465033XXX000299
RO50TREZ0465006XXX000186
RO18TREZ046503203X014213

DENUMIRE CONT
cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate
economica; Tarif pentru suprafete domeniu public – construire de balcoane;
Tarif pentru suprafete domeniu public -executare cai de acces; Tarif colectare,
transportare, depozitare gunoaie; Taxa participare licitatie conform caietului
de sarcini; Tarif colectare deseuri; Taxa pentru detinerea sau utilizarea de
echipamente si utilaje destinate obtinerii de venituri, care folosesc
infrastructura publica locala).
- de la persoane juridice (Tarif pentru suprafete domeniu public – construire de
balcoane; Tarif pentru suprafete domeniu public -executare cai de acces; Tarif
colectare, transportare, depozitare gunoaie; Taxa participare licitatie conform
caietului de sarcini; Tarif colectare deseuri; Taxa pentru detinerea sau
utilizarea de echipamente si utilaje destinate obtinerii de venituri, care folosesc
infrastructura publica locala).
-Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate realizate in baza unui contract;
Taxa pentru. afisaj in scop de reclama si publicitate in cazul oricarui alt panou,
afisaj sau structura de afisaj, altele decat cele de la locul derularii activitatii.
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor
nationale
Venituri din concesiuni si inchirieri
Alte venituri din proprietate
Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea
copiilor in crese
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii, despagubirilor,
executare silita
Taxe extrajudiciare de timbru
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale:
-Amenzi pentru nedepunerea sau depunerea peste termen a declaratiilor de
impunere;
-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale;
-Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice (amenzi circulatie).
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire:
-Amenzi contraventionale datorate la bugetele locale
Venituri din sume confiscate potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Alte venituri de la institutiile publice
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de
executare silita
Incasari din alte surse
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea de locuinte construite din fondurile statului
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
Impozitul pe mijloacele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata
de peste 12 tone (detinute de persoane fizice si juridice)
Garantii licitatie
Venituri din recuperare ajutor de incalzire necuvenit conform OUG 70/2011

