
Coduri IBAN 
Municipiul Piteşti 
Cod de înregistrare fiscală – 4317967                                                                  - actualizare la 31.12.2022 

 
 COD IBAN DENUMIRE CONT 

 RO05TREZ04621010201XXXXX Impozit pe profit de la agenții economici 
 RO56TREZ0462107020101XXX Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 
 RO03TREZ0462107020201XXX Impozitul pe terenuri de la persoanele fizice (impozit teren intravilan - 

terenuri cu construcții, impozit teren intravilan alte categorii de folosință), 
taxa pe teren (concesionat, închiriat, dat în administrare ori în folosință) 

 RO75TREZ0462116020201XXX Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice (mai mici 
de 12 tone) 

 RO91TREZ04621180250XXXXX Taxa procedura de divorț pe cale administrativă 
 RO06TREZ0462107020102XXX Impozitul pe clădiri de la persoanele juridice, taxa pe clădiri (concesionate, 

închiriate, date în administrare ori în folosința) 
 RO50TREZ0462107020202XXX Impozitul pe terenuri de la persoanele juridice, taxa pe teren (concesionat, 

închiriat, dat. în administrare ori în folosința) 
 RO25TREZ0462116020202XXX Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice (mai mici 

de 12 tone) 
 RO97TREZ0462107020203XXX Impozitul pe terenul din extravilan 
 RO25TREZ04621070203XXXXX Taxe judiciare de timbru 
 RO91TREZ04621120207XXXXX Taxe hoteliere 
 RO50TREZ04621150201XXXXX Impozitul pe spectacole 
 RO47TREZ04621160203XXXXX Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare 

(Taxa pentru certificat de urbanism, Taxa pentru autorizația de construire, 
Taxa pentru regularizare autorizație de construire, Timbrul arhitecturii, Taxa 
pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități economice, 
Taxa pentru eliberarea/viza anuala a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publica, Taxa pentru autorizația sanitara de 
funcționare, Taxa pentru eliberarea certificatului de producător). 
Alte taxe de la persoane fizice (Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala, Taxa formulare certificate urbanism, Taxa pentru 
înregistrarea vehiculelor care nu se înmatriculează, Taxa eliberare 
autorizație transport în regim de taxi, Taxa autorizație traseu, Taxa eliberare 
autorizație taxi. Taxa eliberare acord circulație autovehicule cu tonaj mare, 
Tarif permis libera trecere în zone protejate pentru autovehicule cu tonaj 
<1,5 t, Tarif permis liberă trecere în zone protejate pentru autovehicule cu 
tonaj >1,5 t). 
Alte taxe de la persoane juridice (Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradală. Taxa formulare certificate urbanism, Taxa pentru 
înregistrarea vehiculelor care nu se înmatriculează, Taxa eliberare 
autorizație transport în regim taxi, Taxa autorizație traseu, Taxa eliberare 
autorizație taxi. Taxa eliberare acord circulație autovehicule cu tonaj mare, 
Tarif permis libera trecere în zone protejate pentru autovehicule cu tonaj 
<1,5 t, Tarif permis liberă trecere în zone protejate pentru autovehicule cu 
tonaj >l,5t). 
Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice. Taxa autorizație 
racorduri și branșamente, Taxa copii heliografice de pe planuri cadastrale. 
Taxa pentru realizarea de copii de pe documente, eliberate în condițiile legi. 



 RO43TREZ04621160250XXXXX 
 
 
 
 
 
 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfasurarea de activitati: 
- de la persoane fizice (Taxa pentru afișaj m scop de reclama și publicitate în 

cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economica; Tarif pentru Suprafețe domeniu public - construire de balcoane; 
Tarif pentru suprafețe domeniu public - executare căi de acces; Tarif 
colectare, transportare; depozitare gunoaie; Taxa participare licitație 
conform caietului de sarcini; Tarif colectare deșeuri; Taxa pentru deținerea 
sau utilizarea de echipamente și utilaje destinate obținerii de venituri, care 
folosesc infrastructura publică locală): 
- de la persoane juridice (Tarif pentru suprafețe domeniu public - construire 
de balcoane; Tarif pentru suprafețe domeniu public -executare cai de acces; 
Tarif colectare, transportare, depozitare gunoaie; Taxa participare licitație 
conform caietului de sarcini; Tarif colectare deșeuri, Taxa pentru deținerea 
sau utilizarea de echipamente si utilaje destinate obținerii de venituri, care 
folosesc infrastructura publică locală). 
-Taxa pentru serviciile de reclama și publicitate realizate în baza unui 
contract; Taxa pentru, afișaj în scop de reclama și publicitate în cazul 
oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj, altele decât cele de la locul 
derulării activității. 

 RO22TREZ04621300201XXXXX Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor 
naționale 

 RO65TREZ04621A300530XXXX Venituri din concesiuni și închirieri 
 RO88TREZ04621300250XXXXX Alte venituri din proprietate 
 RO21TREZ04621330210XXXXX Contribuția lunara a părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea 

copiilor în creșe 
 RO69TREZ04621330228XXXXX Venituri dm recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații, despăgubirilor, 

executare silită 
 RO56TREZ04621340202XXXXX   Taxe extrajudiciare de timbru 
 RO91TREZ04621A350102XXXX 

 
                      

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale: 
-Amenzi pentru nedepunerea sau depunerea peste termen a declarațiilor de 
impunere;  
-Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale; 
-Alte venituri privind circulația pe drumurile publice (amenzi circulație). 

 RO10TREZ04621A470400XXXX Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire:  
-Amenzi contravenționale datorate la bugetele locale 

 RO18TREZ04621350203XXXXX  Venituri din sume confiscate potrivit legii 
 RO14TREZ04621350250XXXXX Alte amenzi, penalități și confiscări 
 RO15TREZ04621360205XXXXX Alte venituri de la instituțiile publice 
 RO50TREZ04621360206XXXXX Taxe speciale - Taxa de salubrizare 

 RO39TREZ04621360214XXXXX Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de 
executare silită 

 RO38TREZ04621360250XXXXX Încasări din alte surse 
 RO93TREZ04621370201XXXXX Donații si sponsorizări 
 RO62TREZ04621370250XXXXX Alte transferuri voluntare 
 RO44TREZ04621390201XXXXX Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 
 RO17TREZ04621390203XXXXX Venituri din vânzarea de locuințe construite din fondurile statului 
 RO60TREZ04621390207XXXXX Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat 
 RO28TREZ0465033XXX000299 Impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată 

de peste 12 tone (deținute de persoane fizice și juridice) 
 RO50TREZ0465006XXX000186 Garanții licitație 
 RO18TREZ046503203X014213 Venituri din recuperare ajutor de încălzire necuvenit conform OUG 70/2011 
 


