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 CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                         Anexa 5  la hcl nr. 43 din 31.10.2017 
JUDEŢUL VÂLCEA 
  
               TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR       
                           DE RECLAMA SI PUBLICITATE  
                  
      Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în 
România 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 
     Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei 
taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate 
 

   - TAXA PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 

         Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate,se plăteşte la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de 
reclamă şi publicitate şi este de. 3 % din valoarea serviciilor de reclamă şi 
publicitate). 
     Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau 
care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia 
taxei pe valoarea adăugată. 
       Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, 
până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de 
prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 
 
     - TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 
        Valoarea taxei 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: 
  - a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică, suma este de 32 lei/mp sau fracțiune de mp ; 
  - b) în cazul oricărui alt panou,afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate,suma este  de 23 lei./mp sau fracţine de mp; 
     Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a 
reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se 
afişează în scop de reclamă şi publicitate. 
        Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două 
rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul 
în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 
primul termen de plată. 
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         Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii 
de afişaj. 
 
       Taxa pentru reclamă şi publicitate nu se datorează în următoarele situaţii: 
             - la instituţiile publice-cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor 
activităţi economice. 
           - persoanei care închiriază panoul de afişaj unei alte persoane. Plata taxei se 
face de către chiriaş. 
          - pentru afişele,panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate 
amplasate în interiorul clădirilor. 
          - pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice,marcaje de 
avertizare sau marcaje de circulaţie,precum şi alte informaţii de utilitate publică şi 
educaţionale. 
          - pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt 
destinate,prin construcţia lor,realizării de reclamă şi publicitate. 
         
 

Lăcusteni, 31.10.2017 
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