
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

ORAŞUL GEOAGIU 
 

 

COMUNICAT 

privind impozitele si taxele locale la nivelul orasului Geoagiu 

 

 

Conform HGR 352/2020 orasul GEOAGIU (toate cele 11 localități componente: Geoagiu, 

Geoagiu Bai, Aurel Vlaicu, Gelmar, Homorod, Valeni, Mermezeu-Văleni, Cigmău, Renghet, 

Bozeș și Băcâia)  a fost declarat integral unitate administrativ-teritorială din zona Munţilor 

Apuseni, fiind aplicabile facilitățile fiscale reglementate de OG nr. 27/1996  privind acordarea de 

facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". 

 

Începând cu anul 2021 toți contribuabilii persoane fizice care au domiciliul 

stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 localități componente ale orașului 

Geoagiu beneficiază de reducerea cu 50 % a impozitelor şi taxelor locale, şi 

anume: 

- impozitele pe clădiri; 

- impozitele pe terenurile ocupate de clădiri şi de alte construcţii; 

- taxa asupra mijloacelor de transport; 

- taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul 

construcţiilor; 

 

În vederea acordării facilităților fiscale invităm toți contribuabilii 

persoane fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 11 

localități componente ale orașului Geoagiu să depună la sediul Primăriei 

orașului Geoagiu sau pe adresa de e-mail primaria@geoagiu.ro, cererea 

pentru acordarea reducerii impozitelor şi taxelor locale, însoțită de copia 

actului de identitate, până la data de 28.02.2021. 

 

 

mailto:primaria@geoagiu.ro


ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

ORAŞUL GEOAGIU 
 

 

CERERE 

pentru acordarea facilităților fiscale reglementate de OG nr. 27/1996  privind acordarea 

de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 

 

 

Subsemnatul/ ta __________________________________________________, 

domiciliat in orașul GEOAGIU, sat/strada _____________________________________, 

nr. _____, bl. ______, sc. ____, apt. ______, jud. _____________________, identificat cu 

______ seria ______ nr. _______________  eliberat de _____________________ la data 

de  ____________, CNP __________________________ 

Prin prezenta va rog să-mi aprobați reducerea cu 50 % a impozitelor şi taxelor locale, şi 

anume: 

 impozitele pe clădiri; 

 impozitele pe terenurile ocupate de clădiri şi de alte construcţii; 

 taxa asupra mijloacelor de transport; 

 taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor; 

Cunoscând consecinţele penale pentru  falsul în declarații conform art. 326 din 

Legea nr. 286/2009 - Codul penal, declar pe propria răspundere că nu am încălcat 

reglementările stipulate la art. 11 din OG nr. 27/1996. 

 

Mă oblig să aduc la cunoștința organului fiscal local, de îndată, orice modificare 

privind domiciliul meu. 

 

Geoagiu, la data de __________________ 

 

 Semnătura 


