
Achitarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 

           Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Oraşului Lipova, 

informează că începând din luna ianuarie a anului 2023 se pot achita taxele și impozitele locale 

pentru anul în curs.  

            Taxele și impozitele locale pentru anul 2023 au fost stabilite de Consiliul Local al 

Oraşului Lipova  prin Hotărârea nr. 189 din 27.12.2022, nivelul acestora fiind la fel ca în 

anul 2022 la care s-a adaugat rata medie a inflatiei de 5.1 %. 

            Termenele scadente pentru plata impozitelor şi taxelor locale, aferente anului 2023, 

sunt : 

                                            -  31.03.2023 – pentru semestrul 1 

                                            -  30.09.2023 – pentru semestrul 2 

            Impozitul anual datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată, respectiv 

31 martie 2023. 

           Pentru plata integrală şi cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local până 

la data de 31 martie 2023, persoanele fizice beneficiază de bonificaţie de 10% la impozitul pe 

clădiri şi  impozitul pe teren. 

           După această dată, vor fi calculate majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor 

fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data 

plăţii. 

          Pentru plata impozitelor şi taxelor locale vă punem la dispoziţie şi platforma de plată 

online accesând pagina de plăţi : https://lipova.cityon.ro/UAT/Module.           

Taxa specială de salubrizare se datorează lunar, termenul de plată fiind ultima zi a lunii 

în curs pentru luna precedentă.  

Taxa de salubrizare se achită conform următoarelor prevederi stabilite, conform 

Hotărârii de Consiliu nr.160/23.12.2019 : 

a. Pentru persoane fizice - având în vedere numărul de persoane care locuiesc efectiv  

la adresa respectivă (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi) în sumă de 15 

lei/persoană/lună;  

           Pentru stabilirea taxei de salubritate, persoanele fizice au obligaţia de a depune 

Declaraţia de impunere la Compartimentul Impozite şi Taxe Locale, din cadrul Primăriei 

Oraşului Lipova. 

https://lipova.cityon.ro/UAT/Module


b. Pentru persoane juridice  - 700 lei/tonă.  

           Până la stabilirea unui nou operator de salubritate de către ADISIGD Arad, pentru 

anul în curs, persoanele juridice vor achita taxa de salubritate, în baza Declarației de 

impunere, la Primăria Orașului Lipova – Compartiment Impozite și Taxe Locale. 

 Modelul declaraţiei de impunere pentru  taxa de salubrizare se regăsește la adresa  

https://www.primarialipova.ro/ - Secțiunea Formulare Online – Taxe și Impozite Locale sau 

la Secțiunea Informații Primărie Lipova – Taxe și Impozite Locale – Formulare Serviciu 

Salubrizare . 

Detalii despre nivelul taxelor și impozitelor pentru anul 2023, pe categorii, conform 

Hotărârii de consiliu nr.189 din 27.12.2022, pot fi regăsite la adresa 

https://www.primarialipova.ro/  - Secțiunea MONITORUL  OFICIAL – Hotărârile 

Consiliului Local Lipova. 

 

 

 

 

Programul de lucru în activitatea de relaţii cu publicul 

Compartimentul Impozite şi Taxe Locale : 

- luni - joi: 08:00 – 15:00 

- vineri:  08:00 - 13:00 

 

https://www.primarialipova.ro/
https://www.primarialipova.ro/

