
      

                                                                             

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL   SEBEŞ 

DIRECȚIA VENITURI 

ROMÂNIA, 515800 SEBEŞ, judeţul ALBA 
 Str. Piaţa Primăriei, nr. 1 
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E-mail: directiavenituri@primariasebes.ro 

 
Prezentul document conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului nr. 679/2016 (UE), sub 

sancțiunile prevăzute de acest regulament . 

 

 

 

 

                                                          LISTA CONTURILOR  IBAN 

                                         În care se poate  face  plata impozitelor și taxelor locale 

 

PERSOANE JURIDICE 

 

Impozit/taxă clădiri                                              - RO61TREZ0052107020102XXX 

Impozit/taxă pe terenurile situate in intravilan    - RO08TREZ0052107020202XXX 

Impozit/taxă pe terenurile situate in extravilan   - RO55TREZ0052107020203XXX 

Impozit pe mijloacele de transport < 12t.            - RO80TREZ0052116020202XXX 

Impozit pe mijloacele de transport > 12t.            - RO14TREZ0055033XXX000086 

Taxa firmă, publicitate, reclamă                            - RO62TREZ00521180250XXXXX 

Taxă autorizație alimentație publică                    - RO18TREZ00521160203XXXXX 

Taxă parcare taxi, redevență taxi                          - RO36TREZ00521A300530XXXX 

Chirii, redevențe                                                    - RO36TREZ00521A300530XXXX 

Amenzi                                                                 - RO62TREZ00521A350102XXXX 

Taxe judiciare de timbru și alte taxe                    - RO93TREZ00521070203XXXXX 

Alte impozite și taxe pe proprietate                     - RO89TREZ00521070250XXXXX 

Impozit pe spectacole                                          - RO21TREZ00521150201XXXXX 

Alte impozite și taxe                                            - RO62TREZ00521180250XXXXX 

Contribuția de întreținere a pers. asistate             - RO87TREZ00521A331300XXXX 

Taxa extrajudiciară de timbru                              - RO27TREZ00521340202XXXXX 

Taxe speciale                                                        - RO21TREZ00521360206XXXXX 

Donații și sponsorizări                                            - RO64TREZ00521370201XXXXX 

Impozit pe veniturile din transferul dreptului de  

proprietate      - RO37TREZ00521030218XXXXX 

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe            - RO18TREZ00521160203XXXXX 

și autorizații de funcționare 

 

 

BENEFICIAR                     : MUNICIPIUL SEBEȘ 

BANCA BENEFICIAR      : TREZORERIA SEBEȘ 

COD FISCAL                      : 4331201  
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Prezentul document conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului nr. 679/2016 (UE), sub 

sancțiunile prevăzute de acest regulament . 

 

 

 

 

PERSOANE FIZICE 

 

 

Impozit/taxă clădiri                                             - RO14TREZ0052107020101XXX 

Impozit/taxă pe terenurile situate in intravilan   - RO58TREZ0052107020201XXX 

Impozit/taxă pe terenurile situate in extravilan   - RO55TREZ0052107020203XXX 

Impozit pe mijloacele de transport < 12t.            - RO33TREZ0052116020201XXX 

Impozit pe mijloacele de transport > 12t.            - RO14TREZ0055033XXX000086 

Taxă parcare taxi, redevență taxi                          - RO36TREZ00521A300530XXXX 

Chirii, redevențe                                                   - RO36TREZ00521A300530XXXX 

Amenzi                                                                - RO62TREZ00521A350102XXXX 

Taxe judiciare de timbru și alte taxe                   - RO93TREZ00521070203XXXXX 

Alte impozite și taxe pe proprietate                    - RO89TREZ00521070250XXXXX 

Impozit pe spectacole                                          - RO21TREZ00521150201XXXXX 

Alte impozite și taxe                                            - RO62TREZ00521180250XXXXX 

Contribuția de întreținere a pers. asistate            - RO87TREZ00521A331300XXXX 

Taxa extrajudiciară de timbre                             - RO27TREZ00521340202XXXXX 

Taxe speciale                                                      - RO21TREZ00521360206XXXXX 

Donații și sponsorizări                                          - RO64TREZ00521370201XXXXX 

Impozit pe veniturile din transferul dreptului de 

proprietate      - RO37TREZ00521030218XXXXX 

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe 

și autorizații de funcționare                                 - RO18TREZ00521160203XXXXX 

 

BENEFICIAR                     : MUNICIPIUL SEBEȘ 

BANCA BENEFICIAR      : TREZORERIA SEBEȘ 

COD FISCAL                      : 4331201  

 

 

 

 

 Director executiv- Direcția venituri 
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