ANEXA 1
TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE ,TAXELE LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE
ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 2016
IMPOZITE SI TAXE LOCALE
CAPITOLUL I – IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
Persoane fizice
ART.1
1. In cazul persoanelor fizice impozitul pe caldire se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%
la valoarea impozabila a cladirii.
2. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata în lei, se determina prin înmultirea suprafetei construite
desfasurate a acesteia, exprimate în metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata în
lei/mp, din tabelul urmator :

Tipul cladirii

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida, arsa sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament
termic si/sau chimic
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic si/sau chimic
D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa încaperi amplasate la subsol, la demisol
si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, în
oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la nr.
A-D
F. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa încaperi amplasate la subsol, la demisol
si/sau la mansarda, utilizate în alte scopuri decât
cel de locuinta,în oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la nr. A-D

Valoarea impozabila
- lei/m² Cu instalatii de apa,
Fara instalatii de apa,
canalizare,
canalizare, electricitate
electrice si încalzire
sau încalzire
[conditii cumulative]
NIVELURILE
ANUL 2016
1000

NIVELURILE
ANUL 2016
600

300

200

200

175

125

75

75% din suma care s-ar
aplica
cladirii

50% din suma care s-ar
aplica
cladirii

75% din suma
care s-ar aplica cladirii

50% din suma
care s-ar aplica cladirii

3.Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza în functie de rangul localitatii si zona în care este amplasata cladirea, prin
înmultirea valorii determinate conform alin(2)-(5) cu coeficientul de corectie prevazut in tabelul urmator :
Zona in cadrul localitati
A

Rangu localitatii
IV
1.10

4. Valoarea impozabila a cladirii,determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7) se reduce în functie de anul
terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

a) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinta .

ART 2. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,2 asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul
agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin
aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art 1
ART. 3 Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin
însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 1 cu impozitul determinat
pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 2.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate
economică, impozitul se calculează conform art. 1
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se
aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate
economică, impozitul se calculează conform art.1;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar
cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe
clădiri se calculează conform prevederilor art. 2.

PERSOANE JURIDICE
ART. 4 Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
clădirii.
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin
însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat
pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de
referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi
datorată de proprietarul clădirii.
.
ART. 5 alin (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până
la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
- persoane juridice - 5%
- persoane fizice - 10%

CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
ART.6 alin.(1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţăterenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea
de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2 , inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma prevăzută în următorul tabel:

Zona în
cadrul
localitatii
A

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2016
Nivelul impozitului, aferent localitatii de rang
889

-lei/ha IV

B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –
ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII
ART.6 alin.(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2 , impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (3), iar acest rezultat se
înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (4).
ART.6 alin (3) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (2), se folosesc sumele din tabelul următor,
exprimate în lei pe hectar:
Nr.
NIVELURILE PROPUSE
crt
Categoria
PENTRU ANUL 2016
de folosinta
zona
Zona A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
Pasune
Fâneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

28
21
21
46
53
28
15
*
*

ART.6 alin (4) Suma stabilita conform alin.(4) se inmulteste cu coeficientul de coeficientul de corectie corespunzator
prevazut in urmatorul tablel :
Rangul localitatii
Coeficientul de corectie
IV
1,10
ART.6 alin (5 )Ca excepţie de la prevederile alin. (1) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,
impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (6) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate prevăzut la lit. a).
ART 6 alin (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 6 alin. (4):
C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Categoria de folosinta
Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Fâneata
Vie pe rod, alta decât cea prevazuta la nr. crt. 5.1

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2016
31
50
28
28
55

5.1 Vie pâna la intrarea pe rod
6. Livada pe rod, alta decât cea prevazuta la nr. crt. 6.1
6.1 Livada pâna la intrarea pe rod

X
56
X

1.
2.
3.
4.
5.

7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1
7.1 Padure în vârsta de pâna la 20 de ani si padure cu rol de protectie
8. Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole
8.1. Teren cu amenajari piscicole

16
X
6
34

9. Drumuri si cai ferate

x

10.Teren neproductiv

x

ART 7 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de
- persoane juridice - 5%
- persoane fizice - 10%

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
ART. 8
(1) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de
capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
I.Mijloacele de transport cu tractiune mecanica

1. Motocicletele, tricicluri, cvadriciclurie si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la
1600 cm 3 inclusiv
2. Motocicletele, tricicluri, cvadriciclurie cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm 3
3.Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601 cm 3 si 2000 cm 3 inclusiv
4.Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cm 3 si 2600 cm 3 inclusiv
5.Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 cm 3 si 3000 cm 3 inclusiv
6Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cm 3
7Autobuze, autocare, microbuze
8Alte autovehicule cu masa totala maxim autorizata de pana la 12 tone inclusive, precum si
autoturismele de teren din productie interna
9Tractoare inmatriculate

Valoarea impozitului
lei/200 cm 3 sau fractiune –
NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL
2016
8
9
18
72
144
290
24
30
18

________________________________________________________________________
___

1
1.1
1.2
2

II.VEHICULE INREGISTRATE
Vehicule cu capacitate cilindrica
Vehicule inregistrare cu capacitate cilindrica < 4800 cm 3
Vehicule inregistrare cu capacitate cilindrica > 4800 cm 3
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

Lei/200 cm
3
4
75

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%,
(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

I

doua axe
1 Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mica de 13 tone

Impozitul, (in lei /an)
Ax(e)motor(oare)cu
sistem de suspensie
pneumatica sau
echivalente recunoscute

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele
motoare

Anul 2016
0

anul 2016
133

II

III

2 Masa de cel puţin de 13 tone, dar mai mica de 14 tone
133
3 Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mica de 15 tone
367
4 Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517
5 Masa de cel putin 18 tone
517
3 axe
1 Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mica de 17
133
tone
2 Masa de cel puţin de 17 tone, dar mai mica de 19
231
tone
3 Masa de cel puţin de 19 tone, dar mai mica de 21
474
tone
4 Masa de cel puţin de 21 tone, dar mai mica de 23
615
tone
5 Masade cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25
947
tone
6 Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mica mult
947
de 26 tone
7 Masa de cel putin 26 tone
947
4 axe
1 Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25
615
tone
2 Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mica de 27
623
tone
3 Masa de cel puţin de 27 tone, dar mai mica de 29
973
tone
4 Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mica de 31
1545
tone
5
Masa de cel puţin de 31 tone, dar mai mica de 32 1545
tone
6 Masa de cel putin 32 tone
1545

367
517
1169
1169
231
474
615
947
1472
1472
1472
623
973
1545
2291
2291
2291

(6) In cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu
masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este
egala cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

I

II

2+1 axe
1 Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mica de 14 tone
2 Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mica de 16 tone
3 Masa de cel puţin de 16 tone, dar mai mica de 18 tone
4 Masa de cel puţin de 18 tone, dar mai mica de 20 tone
5 Masa de cel puţin de 20 tone, dar mai mica de 22 tone
6 Masa de ce puţin de 22 tone, dar mai mica de 23 tone
7 Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone
8 Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mica de 28 tone
9 Masa de cel putin 28 tone
2+2 axe
1 Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2 Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone
3 Masa de cel puţin de 26 tone, dar mai mica de 28 tone

Impozitul, (in lei /an)
Ax(e)motor(oare)cu
sistem de suspensie
pneumatica sau
echivalente
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

anul 2016
0
0
0
60
137
320
414
747
747

anul 2016
0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

128
299
491

299
491
721

III

IV

V

4 Masa de cel puţin de 28 tone, dar mai mica de 29 tone
5 Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone
6 Masa de cel puţin de 31 tone, dar mai mica de 33 tone
7 Masa de cel puţin de 33 tone, dar mai mica de 36 tone
8 Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone
9 Masa de cel putin 38 tone
2+3 axe
1 Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel putin 40 tone
3+2 axe
1 Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4 Masa cel putin 40 tone
Vehicule cu 3+3 axe
1 Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4 Masa de cel putin 40 tone

721
871
1429
1984
1984
1984

871
1429
1984
3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este
egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr Crt.
1
2
3
4

Masa totala maxima autorizata
Pana la 1 tona inclusiv
Peste 1 tona ,dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tona ,dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

Impozitul , in lei
9
34
52
64

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din
tabelul următor:
1.
Luntre ,barci fara motor ,folosite pentru pescuit si uz personal
21
2
Barci fara motor ,folosite in alte scopuri
56
3
Barci cu motor
210
4
Nave de sport si agrement
1000
5
Scutere apa
210
6
Remorchere si impingatoare:
x
a)pana la 500 CP inclusiv
559
b)peste 500 CP si pana la 2.000 CP
909
c)peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv
1398
d)peste 4.000 CP
2237
7
Vapoare-pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acestea
182
8
Ceamuri, slepuri si baraje fluviale:
x
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone inclusiv
182
b)) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone si pana la 3 000 de
280
tone inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone
490
ART. 9 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de
- persoane juridice - 5%
- persoane fizice - 10%

Capitolul IV
Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si a autoritatiilor
Art.10
(1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) Pâna la 150 m² inclusiv
b) Între 151 si 250 m² inclusiv
c) Între 251 si 500 m² inclusiv
d) Între 501 si 750 m² inclusiv
e) Între 751 si 1.000 m² inclusiv
f) Peste 1.000 m²
(2)
Taxa pentru eliberarea certificatulului de urbanism pentru o zona rurala
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism
şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire
rezidenţială sau clădire-anexă
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât
cele menţionate la alin. (5)
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu
poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de
construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală
privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe
baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea
stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către
persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor
de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează
prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la
suprafaţa solului de foraje şi excavări
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare,
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau
excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior
o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2016
Taxa (lei)
5
6
7
9
12
14+0,01 pentru fiecare m2
care depaseste 1.000 m2
50% din taxa stabilita conform
alin .(1)
30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale
15 lei
0,5% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructii
1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusiv
valoarea instalaţiilor aferente.

30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.
0,1% din valoarea impozabilă
stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă părţii
desfiinţate.
15 lei.

efectiv afectată.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie
de construire,.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe
sau rulote ori campinguri.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine,
spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi
în spaţiile publice
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier
2% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie
7 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie
13 lei pentru fiecare racord

9 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea
unor activităţi
ART.11
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi
distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz,
în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în
sumă de:
-cu suprefata unitatii de pana la 50
m.p
-cu suprefata unitatii cuprinsa intre50
mp si 100 mp
-cu suprefata unitatii unitatii cuprinsa
intre 100 m.p si 500 m.p.
-cu suprafata unitatii de peste 500 m.p

17 lei

atestatul de producator- 20 lei
carnetului de comercializare- 20 lei

X

1200 lei
1800 lei
2200 lei
4000 lei

CAPITOLUL V
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
ART 12
NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2016
- lei/m2 sau fractiune de m2 (1)Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o
activitate economica
b) in cazul oricarui alt panou ,afisaj sau structura de afisaj pentru
reclama si publicitate
ART 13
(1) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea
cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(2) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind de 1%
(3) 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.

28
20

CAPITOLUL VI – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2016
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de
impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a
abonamentelor
2% asupra încasarilor din
(2)
a)manifestari artistice de teatru, de opera , de opereta,
vânzarea abonamentelor si
balet ,de filarmonica , cinematografie , muzicale, de
biletelor de intrare
circ,prezentarea unui film la cinematograf , precum si
pentru competitiile sportive interne si internationale
b)orice alte manifestari artistice decât cele mentionate la
5% din valoarea încasata din
litera a)
vânzarea biletelor
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a
abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul
spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris
intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a
abonamentelor.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în
conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde
are loc spectacolul;
b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este
programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în
care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi
de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele
de intrare şi/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate
sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale, documentele
justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea,
înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de
intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului
şi Sportului.
ART.13

CAPITOLUL VII
TAXE SPECIALE
Niveluri pentru anul 2016
1 . Taxa pentru situatii de urgenta
2. Taxa –paza
3. Taxa pentru inregistrarea – contracte de arenda
4. Taxa pentru inregistrarea carutelor , tractoarelor si alte vehicule
5. Taxa –inchiriere Ifron+tractor
6. Taxa pentru executarea unor servicii la cererea cetatenilor de catre
compartimentul de cadastru
7.Taxa pentru multiplicarea de copii xerox in interesul cetatenilor
- imprimante tip A3
- imprimante tip A4
8. Taxa in vederea finantarii serviciului public de salubritate
- persoane fizice
- persoane juridice

6,00 lei/gospodarie /an
30,00 lei/gospodarie /an
25,00 lei /ha
10.00 lei + contrav. Placuta
70,00 lei/ora
12,00 lei
0,50 lei/pag.
0,30 lei/pag
10,00 lei/gospodarie /an
25,00 lei/ punct de lucru /an

9.Taxa iluminat public

10.taxa motocositoare
11.Taxa inchiriere spatiu locativ

10 lei /gospodarie/an

25 lei/ ora(fara carburant)
10 lei/ora

TAXE PENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE IN CADRUL PRIMARIEI FANTANELE

1.Taxa cautare acte in arhiva
2.Taxa eliberare copii arhiva
3.Taxa eliberare in sistem de urgenta 24 de ore a documentelor
(certificat fiscal, urbanism si autorizatie de constructie) se percepe o
taxa de urgenta

8 lei / doc
5 lei /doc
10 lei/doc

Taxa speciala de salubrizare, paza , situatii de urgenta si iluminat public
1. În comuna Fantanele taxa specială de salubrizare, paza, situatii de urgenta si iluminat
public se aplică tuturor gospodariilor situate pe raza comunei Fantanele, utilizatorii fiind
locatarii ai serviciului de salubrizare, paza, situatii de urgenta si iluminat .
2. Sumele provenite din taxa specială de salubrizare, paza, situatii de urgenta si iluminat
public vor fi utilizate exclusiv pentru plata cheltuielilor ocazionate de funcţionare serviciului de
salubrizare, paza, situatii de urgenta si iluminat public.
3. Au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare
,paza, situatii de urgenta si iluminat public toţi cetăţenii care care detin gospodarii pe raza
comunei Fantanele.
Declaraţia poate fi depusă prin poştă, fax sau personal la sediul Direcţiei Impozite şi Taxe
Locale din cadrul Primăriei comunei Fantanele.
4. În vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, paza, situatii de urgenta si iluminat public
datorată de cetateni care detin gospodarii pe raza comunei Fantanele, Direcţia de Impozite şi
Taxe Locale va putea face verificări pentru depistarea persoanelor care nu au depuse
declaraţiile de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, paza, situatii de
urgenta si iluminat public şi va putea stabili din oficiu obligaţia de plată a acestora.
5. Calculul taxei speciale de salubrizare, paza, situatii de urgenta si iluminat public se face pe
baza declaraţiilor de impunere depuse.
Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare, paza, situatii de
urgenta si iluminat public precum şi sancţionarea abaterilor , se va realiza de către Directia
Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primărie comunei Fantanele , conform prevederilor legale
în vigoare în materie de impozite şi taxe locale
Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data modificării
proprietarului gospodariei .
Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative, depunerea declaraţiei neconformă cu
realitatea, precum şi depunerea acestora peste termen constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei, potrivit
prevederilor art.219 alin (2) lit d). din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală.
7. Taxa specială de salubrizare,paza, situatii de urgenta si iluminat public se datorează anual
cu termene de plată în doua rate egale, astfel:
- 30 iunie, pentru lunile: - ianuarie, februarie, martie aprilie, mai, iunie;
- 31 decembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie ,octombrie, noiembrie, decembrie.
Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine aplicarea măsurilor de urmărire şi
executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
8. Sumele rămase neutilizate la finele anului vor fi reportate în anul următor şi vor fi utilizate
cu aceeaşi destinaţie.
CAPITOLUL VIII
ALTE TAXE LOCALE
1. TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE
A. Pentru ocuparea locurilor publice in vederea desfasurarii unei activitati
comerciale , cultural-sportive ,istractii, circuri , manifestari, etc.
1. Tonete pentru vânzare de produse (cu exceptia florilor)
2. Stative specifice produselor comercializate în unitate
4. Vânzare diferite produse în chioscuri (cu exceptia florilor)

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2016
-Lei/mp/zi3
3
1

5. Ocupare loc public pentru amplasare mijloace de publicitate
6. Prestari servicii diferite
7. Alte activitati : cultural – sportive , distractii populare, circuri,
menajerii si alte asemenea
8. Amplasarea masini de inghetata , lazi frigorifice , dozatoare , dulapuri
frigorifice
9. Actiuni promotionale , prezentare produse, amplasare podium
10. Ocupare loc public pentru depozitare de diverse materiale
11. Ocupare loc public pentru confectionare de produse
12. Comercializare flori si ocuparea domeniului public pentru diverse
ocazii (vânzare de martisoare, felicitari de sarbatoare, pepeni, castane,
etc.) :
- cu contract
- fara contract
B. Pentru ocuparea domeniului public cu garaje sau alte constructii
similare , autorizate si neautorizate
C. Pentru ocuparea domeniului public de catre mijloace auto cu exceptia
taximetrelor in functie de masa maxima autorizata
1. Microbuze pentru transport persoane
2. Mijloace pentru transport marfa ,având sarcina de transport maxima
autorizata de :
- pâna la 1tone, inclusiv
- între 1 – 2 tone, inclusiv
- peste 2 tone, dar sub 3.5 tone
- Autobuze, autocamioane, autospeciale, tractoare si remorci având
sarcina maxima de transport autorizata de peste 3,5 tone.
3. Remorci tractate de mijloace
auto,pluguri,disc,combinatoare,semanatori etc
3.TAXA ZILNICA PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA
ECHIPAMENTELOR DESTINATE IN SCOPUL OBTINERII DE VENIT
Desfacerea casatoriei pe cale administrativa, in fata ofiterilor de stare
civila ,de la Serviciul de Stare.
Taxa se achita dupa cele 30 de zile calendaristice de la depunerea
cererii, la completarea declaratiei de mentinere a hotararii de divort.
Veniturile realizate vor fi utilizate pentru necesarul de materiale al
Serviciului de Stare Civila
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale
la scara 1:500

1
1
1
1
3
1
1
4
14
1 leu/constructie/saptamana

1
1
2
2
2
1
1 lei/zi
500 lei

23 lei

a scara 1:1000

26 lei

la scara 1:2000

28 lei

TAXA ANUALA PENTRU VEHICULE LENTE
Prezenta taxă este instituită ca taxă locală. Vehiculele lente sunt:
1. Autocositoare
2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu)
3. Autogreder
4. Autoscreper
5. Autostivuitor
6. Buldozer pe pneuri
7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
8. Compactor autopropulsat
9. Electrocar cu echipamente: sudură,grup electrogen, pompă etc.
10. Excavator cu racleti pentru săpat santuri
11. Excavator cu rotor pentru săpatanturi
12. Excavator pe pneuri
2.

lei/buc./zi

13. Freză autopropulsată pentru canale
14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
15. Freză rutieră
16. Încărcător cu o cupă pe pneuri
17. InstalaŃie autopropulsată de sortare-concasare
18. Macara cu greifer
19. Macara mobilă pe pneuri
20. Macara turn autopropulsată
21. Masina autopropulsată multifunctional pentru lucrări de terasamente
22. Masină autopropulsată pentru constructia si întretinrea drumurilor
23. Masina autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la
24. Masină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
25. Masină autopropulsată pentru forat
26. Masină autopropulsată pentru turnat asfalt
27. Plug de zăpadă autopropulsat
28. Sasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemn
29. Tractor pe pneuri
30. Troliu autopropulsat
31. Utilaj multifuncŃional pentru întreŃinerea drumurilor
32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
33. Vehicul pentru măcinat si compactat deseuri
34. Vehicul pentru marcarea drumurilor
35. Vehicul pentru tăiat si compactat deseuri
36. Si altele asemenea care nu are carte de indentitate .
În cazul vehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilită în sumă fixă de
20 lei/an
Mijloacelor cu tractiune animala (carute) inregistrate este stabilita o taxa de 0 lei/an
Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu
data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proportional cu
perioada rămasă până la sfârsitul anului fiscal respectiv.
În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeste până
în ziua lucrătoare imediat următoare.
Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporŃional cu perioada rămasă până la
sfârsitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul
compensării cu alte impozite si taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către
contribuabil.

CAPITOLUL XI
Sancţiuni
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute in codul fiscal la art.
461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit.
c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c),
alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) ;
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute in codul fiscal la art. 461 alin. (2),
(6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9)

şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11),
art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). (3)
(2) Contravenţia prevăzută lit. a) se sancţionează cu amendă de 70 lei, iar cele de
la lit. b) cu amendă de 279 lei
(3) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 325 lei
(4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (2) şi (3) se majorează cu 300%.

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridica
NIVELURILE AJUSTATE PENTRU
ANUL 2016
- lei CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si
Libertatilor Cetatenilor, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si
pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si
1
locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat,
care, în exercitarea atributiilor lor, sunt în drept sa certifice
anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror
2
alte înscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu
exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa
extrajudiciara de
timbru mai mare
2
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap
x
de animal:
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
3
proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale si a altor
4
2
certificate medicale folosite în justitie
Nr.
crt

5
6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civila a schimbarii
15
numelui si a sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civila a desfacerii
7
2
casatoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civila române, a
8
2
actelor de stare civila întocmite de autoritatile straine
Reconstituirea si întocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de
9
2
stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila în locul celor pierdute,
10
2
sustrase,distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de indetintate si inscrierea mentiunilor in acestea ,
precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit
Acte de identitate :
x
a)eliberarea sau preschimbarea actelor de indentitate pentru cetatenii

romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate
pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie , precum si
5
1
inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
resedintei cetatenilor romani
b)viza anuala a carnetelor de indentitate ale cetatenilor straini si ale
6
persoasnelor fara cetatenie
2.
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare
3
3
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare
2
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere
Taxa pentru examiinarea candidatilor care au absolvit o scoala de
x
conducatorilor de autovehicule :
a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
6
1
categoriile A, A1,B,B1 si B+E
b)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
28
categoriile si subcategoriile
C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb si TV
2
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul
de conducere ,pentru categoriile cuprinse in permisul anulat , precum
si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru
84
obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere , precum si
pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de
autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B,B1, B+E
CAPITOLUL VI
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de
circulatie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
1
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de
60
pâna la 3.500 kg, inclusiv
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai
145
mare de 3.500 kg
Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si
2
9
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si
3
414
remorcilor
CAPITOLUL III
Taxa pentru furnizare date
1. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind
furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a
persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta
5
a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare
si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de
evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare
CAPITOLUL IV
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar
nr.18/1991, republicata , cu modificarilor si completarile ulterioare
1.
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata ,
15 lei /hectar sau
cu modificarilor si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru
fractiune de hectar
terenurile agricole si forestiere *)

II. LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
*)Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si
inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere , publicitata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I ,nr.1097 din 24 noiembrie 2004 , aprobata prin Legea nr. 34/2005 ,in scopul finalizarii titlurilor de proprietate
,eliberate si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit

II. LEGEA NR.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare
Extras din norma juridică
Art.2.- (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează
astfel:
a)

pana la valoarea de 50 lei

- 6 lei

Intre 51 lei si 500 lei

- 6 lei +10 % pentru ce depaseste 50 lei

Intre 501 lei si 5.000 lei

- 51 lei +8 % pentru ce depaseste 500 lei

Intre 5001 lei si 25.000 lei

- 411 lei + 6 % pentru ce depaseste 5.000lei

Intre 25001 lei si 50.000 lei

-1611 lei + 4 % pentru ce depaseste 25.000lei

Intre 50.001 lei si 250.000 lei

-2611 lei + 4 % pentru ce depaseste 50.000lei

Peste 250.000 lei

-6.611 lei +1% peste ce depaseste 250.000 lei

b)
c)
d)
e)
f)

g)
(12) cererile de valoare redusa se timbreaza -cu 50 lei daca valoarea cererii nu depaseste
2.000 lei
- cu 150 lei daca valoarea cererii depaseste 2.000 lei
(13) cererile privind ordonanta de plata se timbreaza cu 150 lei
(2) ...Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de
194 *) lei
....................... *) lei, indiferent de valoarea contestată.
Art.3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:
X
a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui
19 lei
drept, făcute în cadrul art.111 din Codul de procedură civilă
a¹) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic 50 lei
b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a
unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi
10 lei
cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil
în bani
c) cereri pentru
- stabilirea calităţii de moştenitor,
-50 lei /mostenitor
-stabilirea masei succes
-3% la valoarea masei
- cereri de raport
- 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita
- cereri de reducţiune a liberalităţilor-3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi
reintregita prin reducerea liberalitatilor
- cereri de partaj
- 3 % la valoarea masei partajabile
d) cereri de recuzare în materie civilă
4 lei
e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a
executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile 10 lei
asigurătorii
f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei
10 lei
de adjudecare
g) contestaţii în anulare
10 lei
h) cereri de revizuire
10 lei

i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi
19lei
revendicarea unei porţiuni de teren
In conditiile art.2 alin.(1) la o
j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi
valoare stabilita la 20 % din
valoarea bunului a carui posesie
se solicita sau asupra caruia se
solicita constituirea unei servituti

k) cereri de strămutare în materie civilă
l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte
hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii
potrivit legii
m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un
act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept
recunoscut de lege:
- cererea pentru anularea actului sau, după caz,
recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui
certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris
- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi
repararea pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsă, dar nu
mai mult de …………..*)
n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor
dispărute, precum şi cereri de repunere în termen
o) cereri pentru încuviinţarea executării silite

4 lei
4 lei

X

4 lei

39 *) lei
4 lei
10 lei

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra
388 lei
navelor şi aeronavelor
r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile
străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de
X
reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţională se
efectuează gratuit:
- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare
39 lei
- efectuarea de comisii rogatorii
78 lei
s) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii -50% din taxa judiciara de
se datoreaza partilor
timbru pentru cererea sau
actiunea a carei judecata a fost
suspendata
t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de
copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt 2 lei
definitive sau irevocabile
ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate
1leu /pagină
la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte
ţ¹) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care
se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de 1leu/pagina
judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora
u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii
4 lei
judecătoreşti, de fiecare comunicare
v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru
supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, 1 lei
destinate a fi utilizate în străinătate
x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea
300 lei
traducătorilor şi interpreţilor

y)cereri adresate Ministerului Justitiei :in vederea atestarii
titlului oficial de calificare roman de consilier juridic si a
experientei dobandite in Romania, in vederea admiterii si
practicarii acesteia in celelalte state membe ale Uniunii Europene
sau a Spatiului Economic European ;pentru atestarea calificarii de
traducator si interpret autorizat, in vederea exercitarii acesteia in
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic
European ori in Confederatia Elvetiana;
z) cereri adresate Ministerului Justitiei in vederea calificarii
profesionale de traducator si interpret autorizat sau expert ethnic
judiciar in conditiile Legii nr.200/2004 privind recunoasterea
diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile
reglementate din Romania , cu modificarile si completarile
ulterioare
Art.4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru
autorizarea funcţionării
a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice
b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor
fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane
juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor
constitutive ale acestora
Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de
inventator se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor
conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea
prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor
cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri
în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru
asigurarea reparării acestora
b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de
titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie,
din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile
patrimoniale ale inventatorului
Art.6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:
a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor
comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale
acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri
de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale
b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent
economic
c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii
nr.85/2006 privind procedura insolventei ,cu modificarile si
completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr.10/2004
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
institutiilor de credit ,aprobata cu modificarile si completari prin
Legea nr.278/2004
Art.7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri
referitoare la raporturile de familie sunt următoarele
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.1 şi 2 din
Codul familiei
b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.3 din
Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu
realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim
brut pe ţară

100 lei

100 lei

x
39lei
19lei

X

39lei

39lei
X
39lei

39 lei

120.lei

x
39 lei

8 lei

c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate
potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de
încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de
divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior
divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a
recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui
său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori
din afara căsătoriei, formulate potrivit art.65 din Codul familiei
Art.8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a
activităţii notariale nr.36/1995 se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă
dintre birourile notarilor publici
b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de
îndeplinire a unui act notarial
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului
notarului public de către Ministerul Justiţiei
Art.8². Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind
executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare,
se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între
birourile executorilor judecătoreşti
b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de
a-si îndeplini atributiile prevazute de lege
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei
executorului judecătoresc
Art.9 (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege
nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile
funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de
publicitate
Art.11 (2) Se timbrează cu ........*) lei cererile pentru exercitarea
apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri
judecătoreşti:
-incheierea de scoatere in vanzare a bunurilor in actiunea de
partaj;
-incheiere de suspendare a judecatii cauzei;
-hotararile de anulare a cererii,ca netimbrata sau nesemnata;
-hotararile
prin
care
s-a
respins
cererea,
ca
premature,inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru
judecat;
Art.12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în
cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art.13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu
excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit
legii

6 lei

x
8 lei
8 lei
4 lei
x
8 lei
8 lei
4 lei
8 lei

4 *)

8 lei

8 lei

