Anexa 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 82 DIN
23.10.2015
privind Impozitele si taxele locale pentru anul
2016

TABLOUL
Cuprinzand valorile impozabile,impozitele si taxele
locale,alte
taxe similate acestora,precum si amenzile pentru anul
2016
stabilite in sume fixe
Capitolul II – IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE
Pentru metru patrat de suprafata construita desfasurata pentru
cladirile rezidentiale si
cladirile –anexa apartinand persoanelor fizice
ART. 457 ALIN. (2)
Valoarea impozabilă pentru anul 2016
– lei/m2
Tipul clădirii

Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
canalizare,
electrice
încălzire
(condiţii
sau încălzire
cumulative)

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
1.000
600
materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
300
200
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
200
175
materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau
125
75
din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 75% din suma care 75% din suma care

s-ar aplica clădirii
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau s-ar aplica clădirii
la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol
50% din suma care 50% din suma care
şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel
s-ar aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A–D

CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA pe terenurile situate in intravilan – terenuri cu constructii si terenul
inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu
constructii in suprafata de pana la 400mp inclusiv
ART. 465 ALIN. (2)
Zona
cadrul
localităţii

în Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
– lei/ha –

A
B
C
D

0

I

II

III

IV

V

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

889
711
534
0

711
534
355
0

IMPOZITUL / TAXA pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol
la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii , pentru suprafata care
depaseste 400 mp
ART.
- LEI / HA -

465

Nr. Zona
crt. Categoria de folosinţă
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
28
Păşune
21
Fâneaţă
21
Vie
46
Livadă
53
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
28
forestieră
Teren cu ape
15
Drumuri şi căi ferate
0
Teren neproductiv
0

ALIN.

A

(4)

B

C

D

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

21

19

15

13
0
0

8
0
0

0
0
0

IMPOZITUL /TAXA pe terenurile amplasate in extravilan
ART. 465 ALIN. 7
- lei / ha
Nr.
Categoria de folosinţă
crt.

Impozit
(lei)

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut
7
la nr. crt. 7.1
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
8
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
8.1 Teren cu amenajări piscicole
9
Drumuri şi căi ferate
10 Teren neproductiv
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1

31
50
28
28
55
0
56
0
16
0
6
34
0
0

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
ART. 470 ALIN. (2) – impozitul pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica
Nr.
Mijloace de transport
crt.

cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3sau
fracţiune din
aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de
1
8
până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600
2
9
cm3
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm 3 şi 2.000 cm3 inclusiv
18
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm 3 şi 2.600 cm3 inclusiv
72
3
3
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm şi 3.000 cm inclusiv
144
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm 3
290
7 Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de
8
30
până la 12 tone, inclusiv
9 Tractoare înmatriculate
18
II. Vehicule înregistrate
lei/200 cm3
1 Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm 3
4

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm 3
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

6
150 lei/an

ART. 470 alin. (5) – impozitul pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala
autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I

II

III

două axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5
Masa de cel puţin 18 tone
3 axe
1
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7
Masa de cel puţin 26 tone
4 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6
Masa de cel puţin 32 tone

Ax(e)
motor(oare) cu
sistem
de
suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

615
623
973
1.545
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291
2.291

ART. 470 alin. (6) – impozitul pentru combinatii de autovehicule , autovehicule articulate
sau trenuri rutiere, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai
mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Ax(e)
motor(oare) cu
sistem
de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

recunoscute
I

II

III

IV

V

2 + 1 axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9
Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9
Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1.310
1.310

128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984

299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012

1.579
2.197
2.197

2.197
2.986
2.986

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

794
960
1.434
1.434

960
1.434
2.283
2.283

ART. 470 alin. (7) impozitul pentru remorci,semiremorci sau rulote care nu fac parte
dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6) :
- lei/an Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Impozit
– lei –
9
34
52
64

ART. 470 alin. 8 – impozitul pentru mijloace de transport pe apa :

Mijlocul de transport pe apă

Impozit
– lei/an –

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
3. Bărci cu motor
210
4. Nave de sport şi agrement
1.119
5. Scutere de apă
210
6. Remorchere şi împingătoare:
X
a) până la 500 CP, inclusiv
559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
1398
d) peste 4000 CP
2237
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone,
280
inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
490

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Art.474 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism , in mediu rural
leiSuprafata pentru care se obtine certificatul de
urbanism
a) Pana la 150 mp,inclusiv
b) Intre 151 si 250 mp, inclusiv
c) Intre 251 si 500 mp, inclusiv
d) Intre 501 si 750 mp, inclusiv
e)Intre 751 si 1.000 mp, inclusiv
f) Peste 1.000 mp
ART. 474 ALIN.(10) –
TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE FORAJE
SAU EXCAVARI
ART. 474 ALIN.(14)
TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE PENTRU CHIOSCURI, TONETE,
CABINE,SPATII DE EXPUNERE, SITUATE PE CAILE SI
IN SPATIILE PUBLICE , PRECUM SI PENTRU
AMPLASAREA CORPURILOR SI A PANOURILOR DE AFISAJ,
A FIRMELOR SI RECLAMELOR
ART. 474 ALIN.(15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind
lucrarile de recorduri si bransamente la retele

3,00
3.50
4.50
6.00
7.00
7 +0,005 lei/mp pentru fiecare mp ce
depaseste 1.000 mp
8 lei, pentru fiecare mp afectat
8 lei, pentru fiecare mp de suprafata ocupata
de constructie

13 lei, pentru fiecare racord

publice de apa,canalizare, gaze,termice, energie
electrica , telefonie si televiziune prin cablu
ART. 474 ALIN.(4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari sau de
structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean
ART. 474 ALIN.(16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa
ART. 475 ALIN.(1)
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare
de functionare
ART. 475 ALIN.(2)
Taxa pentru eliberarea cerificatului de
producator
ART.475 alin. (3)lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica pentru persoanele a caror
activitate se incadreaza in grupele 561restaurante ; 563 –Baruri si alte activitati de
servire a bauturilor si 932 –alte activitati
recreative si distractive potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala – CAEN -Cu
suprafata de pana la -500 mp
ART.475 alin. (3)lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica pentru persoanele a caror
activitate se incadreaza in grupele 561restaurante ; 563 –Baruri si alte activitati de
servire a bauturilor si 932 –alte activitati
recreative si distractive potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala – CAEN -Cu
suprafata de peste-500 mp

15

9
20

80

105

4000

CAPITOLUL VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE
ART.478 ALIN.(2)

-lei/mp sau fractiune de mpa) in cazul unui afisaj situat in locul in care
32
persoana deruleaza o activitate economica
b) in cazul oricarui alt panou , afisaj sau
structura de afisaj pentru reclama si publicitate

CAPITOLUL VII -

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

23

MANIFESTAREA ARTISTICA SAU ACTIVITATEA DISTRACTIVA
ART. 481 ALIN.(2)

- LEI/MP a) in cazul videotecilor
b) in cazul discotecilor

1
1

CAPITOLUL XI

Art. 493 -Sancţiuni

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

disciplinară,

(2) 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 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 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) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279
lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
(4) 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 la 325 lei la 1.578 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.
(3) şi (4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane
împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei puice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor
locale conform procedurii stabilite la art. 491.

ALTE IMPOZITE ŞI TAXE
ART. 486 ALIN.(1) Taxa zilnica
pentru utilizarea temporara a
locurilor publice si pentru
vizitarea muzeelor, a caselor
memoriale sau a monumentelor
istorice, de arhitectura si
arheologie
ART. 486 ALIN.(2) Taxa zilnica
pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor destinate in
scopul obtinerii de venit
ART.486 ALIN. (4) taxa pentru
indeplinirea procedurii de divort
pe cale administrativa
ART. 486 ALIN. (5) Taxa pentru
eliberarea de copii heliografice
de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri,
detinute de consiliile locale

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2016

15 lei/zi

0,30 lei/zi/utilaj

500 lei/certificat
32 lei, pentru fiecare mp sau fractiune de mp

Lista utilaje (echipamente) utilizate in scopul obtinerii de venit
Art.486 alin. (2):
1. – autocositoare;
2. – autoexcavatoare(excavatoare pe autosasiu);
3. – autogredere sau autogreper;
4. – buldozer pe pneuri;
5. – compactor autopropulsat;
6. – excavator cu recleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor
pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri;
7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant
stabilizat;
8. – freza rutiera;
9. – incarcator cu o cupa pe pneuri;
10. - instalatie autopropulsata de sortare-concasare;
11. – macara cu greifer;
12. – macara mobila pe pneuri;
13. – macara turn autopropulsata;
14. – masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:
a) – lucrari de terasamente;
b) – constructia de intretinerea drumurilor;
c) – decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;
d) – finisarea drumurilor;
e) – forat;
f) – turnarea asfaltului;
g) – inlaturarea zapezii;
15.- sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne;
16.- tractor pe pneuri;
17.- troliu autopropulsat;
18.- utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;
19.- vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;

20.- vehicul pentru macinat si compactat deseuri;
21.- vehicul pentru marcarea drumurilor;
22.- vehicul pentru taiat si compactat deseuri.
23.- tractoare neinmatriculate in circulatie
24.- tafuri
25.- macarale
26. – tractoare neinmatriculate

Nr.
Crt.

Denumire taxa

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2016

APROBAT
1.

Taxa pentru functionarea
Serviciului
voluntar
pentru
situatii
de
urgenta

8
+

Nr.
crt.
a)
a(1)
b)
c)
d)
D(1)
e)
f)
G)
h)

i)

- lei/taxa Tip taxă
APROBAT
Taxă eliberare fişă
cadastrală
Taxa eliberare extras plan
parcelar cu numere cadastrale
atribuite provizoriu
Taxă remăsurare teren – la
solicitare
Taxa evaluare pagube
Taxă oficiere căsătorie
sâmbăta şi duminica
Taxa de oficiere a casatorie
in afara sediului Primariei
Dumbrava
Rosie
Folosirea spaţiului stării
civile pentru filmări video
Taxă copii xerox A4
(lei/copie)
Taxă copii xerox A3
(lei/copie)
Taxă pentru serviciul public
de pază (lei/lună)
* persoane fizice
* persoane juridice
cu până la 10 salariaţi
(lei/lună/unitate)
* persoane juridice
cu peste la 10 salariaţi
(lei/lună/unitate)
Taxă eliberare copii arhivă

14
200
101
69
53
150
53
0,30
0,60

1,90
7
12
7

(lei/document)
j)

Taxă serviciu salubritate
* persoane fizice

k)

Taxa pentru eliberarea
certificatului de
inregistrare a vehiculelor

l)

Taxa pentru confectionare
placute de inregistrare

42

m)

Taxa pentru inregistrarea
contractelor de arenda

1 lei/contract

n)

Taxa pentru eliberarea
autorizatie de transport

o)

Eliberare copie conforma

53 lei/vehicul

p)

Vizarea anuala a copiilor
conforme

53 lei/an/vehicul

r)

Eliberare licenta de traseu

s)

Eliberare aviz utilizare
statii

t)

Taxa inchiriere
buldoescavator

u)

v)

x)

Z)

4.5 lei/luna /persoana
7

105

158
53 lei/an/vehicul

Persoane fizice

74 lei/ora

Persoane juridice

90 lei/ora

Taxa inchiriere
autobasculanta DAF
Persoane fizice si
juridice

2.5 lei/km

Taxa eliberare certificate fiscale
Persoane fizice
Persoane juridice
Taxa urgenta eliberare certificate
fiscale
Persoane fizice
Persoane juridice
Taxa eliberare duplicate certificate
stare civila

5 lei/certificat
11 lei/certificat
11 lei/certificat
21 lei/certificat
11 lei/certificat

LEGEA NR. 117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU,
CU MODIFICARILE ULTERIOARE
ANEXA – LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr.
crt

EXTRAS DIN NORMA JURIDICA
- LEICAPITOLUL I

. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de
instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti,Parchetul de pe langa Inalta 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, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa
certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor
2
si oricaror alte inscrisuri 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
Eliberarea certificatului de producator
2.

Punct abrogat prin
art.80 lir.j) din
Ordonanta
Guvernului
nr.36/2002 privind
impozitele si
taxele locale

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliberare acertificatelor de proprietate asupra animalelor, pa cap
de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra
animalelor ,pe cap de animal, in bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor
certificate medicale folosite in justitie
Eliberarea , la cerere,a certificatelor de cazier judiciar

x
2
2
X
2
5
puct abrogat prin
art.1 pct.144 din
Legea 174/2004
pentru aprobarea
Ordonantei
Guvernului
nr.92/2003 privind
Codul de procedura
fiscala
2
2

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii
numelui si a sexului
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii
casatoriei
Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a
actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de
stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor
pierdute,sustrase, distruse sau deteriorate
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2
2
2
2

CAPITOLUL II
Taxa pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor
In acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si pescuit
1.

Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru
cetatenii romani,eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor
de identitate pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara
cetatenie,precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea
domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani
b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
resedintei

c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini
si ale persoanelor fara cetatenie
d) eliberarea unor noi carti,buletine, carnete de identitate si
legitimatii provizorii in locul celor pierdute, furate sau
deteriorate
2.

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind
furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a
populatiei

3.

Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare

x
5
Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului
nr.70/2009
6
Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului nr.
70/2009
Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului nr.
70/2009
3

4.

1.

2.

eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea
Obtinerii permiselor de conducere
x
Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de
conducatori de autovehicule:
6
a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile si subcategoriile A,A1,B, B1 si B+E
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
Abrogat prin
din categoria A
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului nr.
70/2009
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
Abrogat prin
apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului nr.
70/2009
28
d) otinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile sau subcategoriile C,C1, D1,Tr,D, D1,C+E, D+E,
C1+E,D1+E, TB si Tv
e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
Abrogat prin
apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile
Ordonanta de
C1+E,D1+E,C,D,Tb,Tv
urgenta a
Guvernului nr.
70/2009
f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
Abrogat prin
din categoria C+E, D+E
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului nr.
70/2009
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 exemenul pentru
obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si
84
pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de
autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul
de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat

4.

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei
ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului
de conducere

1.

2

Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului nr.
70/2009
Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului nr.
70/2009

CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare
provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si
remorcilor:

x

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana
la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata
cuprinsa intre 750kg si 3.500 kg.inclusiv

2.
3.

c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai
mare de 3500 kg.
Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si
remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si
remorcilor

60
Abrogat prin
Ordonanta de
urgenta a
Guvernului nr.
70/2009
145
9
414

CAPITOLUL IV^1
TAXA PENTRU FURNIZARE DATE
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea
unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor,precum si din
Registrul national de evidenta 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

5

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
1.

taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicata,cu
modificarile si comletarile ulterioare, cu exceptia celor pentru
terenurile agricole si forestiere
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