
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL AIUD 
CONSILIUL LOCAL 
  
 
                                                   HOTĂRÂREA nr.166 
                                                       din 10 iulie 2008 

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale  
pentru anul fiscal 2009, în  Municipiul Aiud 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, 

 Având în vedere:  
- Raportul nr. 6481/26.06.2008 al Serviciului Economic din cadrul aparatului de 

specialitate  al primarului prin care se propune nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2009 în Municipiul Aiud; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. I  din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Aiud; 

- H.C.L. nr. 259/29.11.2007, prin care s-a aprobat delimitarea zonelor în intravilanul 
municipiului Aiud şi a localităţilor componente şi aparţinătoare; 
 -  Planul urbanistic general aprobat prin H.C.L. nr. 198/1999; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G.R. nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- art. 27 şi art. 36, alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
In temeiul art. 45, alin. 1  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia  publică 

locală, republicată,  
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 

Art. 1 Aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul  fiscal 2009, în Municipiul Aiud,  
după cum urmează:    

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi 
taxele locale pentru anul 2009, cuprinse în  Anexele nr.1A,1B,1C,1D ; 

b) cota prevăzută la art. 251 din Legea nr.571/2003 pentru calculul impozitului pe 
clădiri este de 0,1% în cazul persoanelor fizice; 

c) în cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
de impozitare de 1%; 

d) în cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 2006 şi care după 
această dată nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este de 6% şi se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea 
persoanelor juridice.  

Art. 2  Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale va fi: 
a. în cazul impozitului pe clădiri la persoane fizice  de 10 %; 
b. în cazul impozitului pe teren intravilan la persoane fizice de 10 %. 
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    Art. 3  Cota ce se va aplica la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, pentru 
stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate este de 3%. 

Art. 4  Cota pentru calculul taxei hoteliere este de 0,5% .                                 
Art. 5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei 

pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice pentru anul 2009, se 
menţine delimitarea zonelor stabilită prin H.C.L. nr. 259/2007. 

Art. 6  Alte taxe locale sunt cele prevăzute în  anexa nr. 2 si 3, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 7  Anexele nr. 1A,1B,1C şi 1D fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 8 Persoanele fizice care au în familie o persoană cu handicap grav sau   
încadrată în gradul I de invaliditate şi care sunt proprietari pe imobil, beneficiază de scutire 
la plata impozitului pe clădire şi teren pe anul 2009, pentru locuinţa de domiciliu a 
persoanei cu handicap. 
 Art. 9 Impozitele şi taxele locale pentru beneficiarii „Parcului Industrial Aiud – Alba 
SA” se vor stabili la valoarea minimă prevăzută de lege . Acest articol se corelează cu 
art.286 alin (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,  în care se menţionează 
următoarele : “(6) Începand cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la 
plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice in 
condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională 
şi in condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevazute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu 
modificări si completări prin Legea nr. 137/2007". 

  Art. 10 Se anulează creanţele fiscale datorate bugetului local de către persoane 
fizice, aflate în sold la 31 decembrie 2008,  mai mici de 10 lei RON. 

Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri se face prin afişare la sediul 
Primăriei Municipiului Aiud şi pe pagina oficială de web a Primăriei Municipiului Aiud. 
  

 
Prezenta hotărâre se comunică : 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Primarului municipiului Aiud; 
- Serviciului  Economic; 
- Serviciului Tehnic - Investiţii ; 
- Compartimentului Urbanism; 
- Serviciului Administraţie Publică Locală, Juridic; 
- Serviciului Public de Asistenţă Socială; 
- Biroului Administraţia Pieţii; 
- Instituţiilor publice subordonate Consiliului Local.  

 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA   CONTRASEMNEAZA 
       CONSILIER,           SECRETAR, 
     Opriţa Florian    Jr. Ecaterina Bîrlogeanu 
 
 
 
 
 

       

 



 
ANEXA  NR 1A LA HCL NR.166 DIN 10.07.2008 

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru de suprafaţa construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice, stabilite în funcţie de rangul 

municipiului şi zona in care se afla clădirea, pe anul  2009 
 

Valoarea impozabila (lei/m2) 
Cu instalaţii de apa, canalizare, electrice 

Încălzire (condiţii cumulative) 
Fără instalaţii de apa, canalizare, electrice 

încălzire 

 
Felul clădirilor şi a altor construcţii 

impozabile 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

CLADIRI 
a) cu pereţi sau cadre din beton armat, 

pereţi din cărămidă arsă, piatră 
naturală sau alte materiale 

 

a.1) care sunt structurate in blocuri cu 
mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente 

        

Nivel  2009          -lei RON 1539 1472 1405 1338 913 873 834 794 
a.2) care nu sunt structurate in blocuri 

cu mai mult de 3 niveluri si 8 
apartamente 

        

Nivel  2009      -lei RON 1606 1539 1472 1405 953 913 873 834 
b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, 

vălătuci, paiantă şi alte materiale 
asemănătoare 

        

Nivel  2009       -lei RON 437 419 400 382 274 262 251 239 
Construcţii anexe situate in afara 

corpului principal al clădirii 
a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, 

beton sau din alte materiale 
asemănătoare 

        

Nivel  2009      -lei RON 274 262 251 239 245 235 224 214 
b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, 

paiantă , vălătuci etc. 
        

Nivel  2009        -lei RON 163 156 150 143 108 104 99 95 
*) Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publiăa³³sau privată a statului ori a uniăţtilor administrativ-teritoriale,            ³ 

³concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinţă, după caz,    ³³persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina  ³ 

³fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare ³³sau de folosinţa, după caz, in condiţii similare impozitului pe clădiri. 

 
Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează,  

Consilier: FLORIAN OPRIŢA          Secretar: ECATERINA BÎRLOGEANU 

 



Anexa  1C la HCL nr.166 din 10.07.2008 
       IMPOZITUL  PE TERENUL SITUAT IN EXTRAVILAN   2009 

Zona 
B C D 

  
Nr. 
crt. 

 
 
Categoria de folosinţă 

2009 
lei/ha 

Localitate   2009 
lei/ha 

Localitate 2009 
lei/ha 

Localitate  
 

1. Teren cu construcţii  46 Aiud 40 Aiud II 34 Măgina  
2. Arabil  78 Ciumbrud 70 Gîrbova 

de Jos 
63 Gîrboviţa 

3. Păşune  41 Sîncrai 35 Păgida 
 

29 Gîrbova 
de Sus 

4. Fâneaţă 41 Gîmbaş  35  29  
5. Vie pe rod 87 Ţifra 79  71  
5.1 Vie până la intrarea pe 

rod  
X  X  X  

6. Livadă pe rod 87  79  71  
6.1. Livadă până la intrarea 

pe rod  
X  X  X  

7. Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră  

23  18  13  

7.1. Pădure în vârstă de până 
la 20 ani şi pădure cu rol 
de protecţie 

X  X  X  

8. Teren cu apă, altul decât 
cel cu amenajări 
piscicole 

7  4  2  

8.1. Teren cu amenajări 
piscicole 

51  44  38  

9. Drumuri şi căi ferate X  X  X  
10. Teren neproductiv    X  X  

 

 
Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează,  
Consilier: FLORIAN OPRIŢA      Secretar: ECATERINA BÎRLOGEANU 
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ANEXA NR 1B la HCL nr.166 din 10.07.2008 
 
   

SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2009 
 

Art. 258 alin.(4) 
Nr. 
Crt. 

Denumirea impozitului sau a taxei NIVEL 2009 
LEI RON/HA 

 
 
 
 

5401 
3768 
2385 
1261 

1. Impozitul pe teren – l pentru terenurile având 
destinaţia de terenuri cu construcţii, amplasate in 
intravilanul municipiului (inclusiv terenurile aflate in 
proprietate de stat) in zona:     
                                                                               A 
                                                                               B 
                                                                               C 
                                                                               D 

Impozitul pe teren –   impozitul pe terenurile 
amplasate în intravilan - orice alta categorie de 
folosinţă decât cea    de terenuri cu construcţii 

 

1. Arabil, situat in zona                                           A 80 
                                                                               B 60 
                                                                               C 52 
                                                                               D 44 
2. Păşuni, situate în zona                                       A 60 
                                                                               B 52 
                                                                               C 44 
                                                                               D 36 
3. Fâneţe, situate în zona                                       A 60 
                                                                               B 52 
                                                                               C 44 
                                                                               D 36 
4. Vii, situate în zona                                              A 132 
                                                                               B 100 
                                                                               C 80 
                                                                               D 52 
5. Livezi, situate în zona                                         A 152 
                                                                               B 132 
                                                                               C 100 
                                                                               D 80 
6. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 
situate în zona                                                        A 

 
80 

                                                                               B 60 
                                                                               C 52 
                                                                               D 44 
7.Terenuri cu ape, situate în zona                          A 44 
                                                                               B 36 
                                                                               C 24 

2. 

                                                                               D                                                                           - 
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 Taxa asupra mijloacelor de transport  lei/an/500 
cm3 sau fracţiune –pentru tipul 

 
 
 
 
 

An 2009 
II. Taxa asupra mijloacelor de transport – lei/an 
– pentru remorci, semiremorci si rulote cu 
capacitatea: a) pana la 1 tona inclusiv 

 
 

7 

 
 
4. 

                     b) intre 1-3 tone 24 
                     c) intre 3-5 tone 37 
                     d) peste 5 tone 46 
III. Taxe asupra mijloacelor de transport – lei/an 
– pentru mijloacele de transport pe apa pt. tipul: 

 

                     a) şalupe 376 
                     b) bărci fără motor 15 

 

                     c) bărci cu motor 150 
 
    
 
 
Impozitul pe mijloacele de transport 
 
 
 
Tipuri de autovehicule 

 
Suma in lei , pentru 
fiecare grupa de 200 

cmc sau fractiune 
din aceasta 

 
AN 2009 

 
1.Motorete,scutere, motociclete si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 

 
7 

2. Autoturisme cu capacitatea   cilindrica intre 1601 
cmc si        2000 cmc inclusiv                    

 
15 

3. Autoturisme cu capacitatea                      
cilindrica intre 2001 cmc si                                                 
2600 cmc                             

 
30 

4. Autoturisme cu capacitatea                         
cilindrica intre 2601 cmc si                                                
3000 cmc                             

 
60 

5. Autoturisme cu capacitatea                         
cilindrica peste 3001 cmc            

 
120 

6 Autobuze, autocare, microbuze      20 
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata 
de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de 
teren din productie interna       

 
25 

8. Tractoare înmatriculate           15 
 
 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează,  

Consilier: FLORIAN OPRIŢA    Secretar: ECATERINA BÎRLOGEANU 
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ANEXA NR.1C  la HCL nr.166 din 10.07.2008  
A. In domeniul construcţiilor taxele se stabilesc in funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de 
suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel: 
 

NIVELURI 
PENTRU ANUL 2009 

LEI  RON 

Art.267(1)1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicita:  
           1.1 in mediul urban:  
              a) pana la 150 m2 inclusiv 4 lei 
              b) intre 151-250 m2 inclusiv 5 lei 
              c) intre 251-500 m2 inclusiv 7 lei 
              d) intre 501-750 m2 inclusiv 8 lei 
              e) intre 751-1000 m2 inclusiv 9 lei 
               f) peste 1000 m2 
 

10+0,01 leu/mp pt. fiecare mp care  
depăşeşte 1000 mp 

Art.267(4)2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje si excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor 
topografice, exploatărilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatări 
taxa datorata pentru fiecare m2 

 
6 lei/mp 

Art.267(7)3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, cabine, spatii de expunere, 
situate pe spatii si caile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afişaj, a 
firmelor si reclamelor taxa datorata este: 

 
6 lei/mp 

Art 267(11)4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri si branşamente la reţele 
publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu, taxa 
datorata pentru fiecare instalaţie este de: 

 
8 lei 

Art.267(12)5. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului de către primari 
ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor 
judeţene, taxa datorata este de: 

 
11 lei 

 

Art.267(13)6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradală şi adresa, taxa datorata este de:  
7 lei 

B. Pentru eliberarea altor autorizaţii si certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum si pentru viza 
anuala sau trimestriala a acestora se datorează următoarele taxe: 

 

Art.268(1)1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative si viza anuală a 
acestora : 

 

          a) pentru meseriaşi si cărăuşi 10 lei 
          b) pentru cazane de fabricat rachiu 18 lei 
          c) pentru liber-profesionişti 27 lei 
          d) pentru mori, prese de ulei, darace  53 lei 
          e) pentru activităţi de proiectare 57 lei 
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          f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 
 

57 lei 
48 lei 

 
Art.268(2)2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare: - 
Art.268(3)3. Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliile locale, pt. fiecare m2   sau fracţiune de plan:  

 
12 lei 

 
Art.268(4)4. Pentru eliberarea certificatului de producător 55 lei 
Art.268 din Legea nr.571/2003 modificat  de punctul 245 din Legea nr.343/2006 
(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – 
CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 – 
restaurante si 5540 baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa 
pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, 
stabilita de catre consiliile locale in suma de pana la 3.000 lei. 
 

Taxa pentru eliberare: 
500 lei 

Taxa pentru vizare anuală: 
500 lei 

 

Art.271(2) pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace  
17 lei/mp/an 

Art.271(2) pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii, taxa se stabileşte în funcţie de 
dimensiunea acestora intre: 

 
23 lei/mp/an 

Art.275(2)lit .a in cazul videotecilor 
 

1lei/mp/zi 

Art.275(2)lit.a in cazul discotecilor 
 

2 lei /mp/zi 

Art.283(1) taxe zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice  
 

- 
 

 
Vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologie 
 
 
  
 
 
 
 

Muzeu 
2 lei adulţi 
1 leu elevi,studenţi 
10 lei filmat şi fotografiat 
 

 

Art.283(3) taxe pentru vehicule lente prevăzute in anexa nr. 8 pentru fiecare vehicul 30 lei/an 
Taxa Pentru autorizarea funcţionării punctelor de lucru ale societăţilor comerciale 80 lei/an 

 

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează,  

Consilier: FLORIAN OPRIŢA          Secretar: ECATERINA BÎRLOGEANU 
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ANEXA NR.1D la HCL Nr.166/10.07.2008 
A. In domeniul construcţiilor taxele se stabilesc in funcţie de valoarea acestora sau a 
instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel: 
 

NIVELURI 
PENTRU ANUL 2009 

LEI  RON 

Art.267(1)1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa 
pentru care se solicita: 

 

           1.1 in mediul urban:  
              a) pana la 150 m2 inclusiv 4 lei 
              b) intre 151-250 m2 inclusiv 5 lei 
              c) intre 251-500 m2 inclusiv 7 lei 
              d) intre 501-750 m2 inclusiv 8 lei 
              e) intre 751-1000 m2 inclusiv 9 lei 
               f) peste 1000 m2 
 

10+0,01 leu/mp pt. fiecare mp care  
depăşeşte 1000 mp 

Art.267(4)2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje si excavări, necesare studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariera, balastierelor, sondelor de 
gaze si petrol, precum si altor exploatări taxa datorata pentru fiecare m2 

 
6 lei/mp 

Art.267(7)3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, cabine, 
spatii de expunere, situate pe spatii si caile publice, precum si pentru amplasarea 
corpurilor si a panourilor de afişaj, a firmelor si reclamelor taxa datorata este: 

 
6 lei/mp 

Art 267(11)4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri si 
branşamente la reţele publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, 
telefonie si televiziune prin cablu, taxa datorata pentru fiecare instalaţie este de: 

 
8 lei 

Art.267(12)5. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea 
teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor 
judeţene, taxa datorata este de: 

 
11 lei 

 
Art.267(13)6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradală şi adresa, taxa 
datorata este de: 

 
7 lei 

B. Pentru eliberarea altor autorizaţii si certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum 
si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora se datorează următoarele taxe: 

 

Art.268(1)1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative si 
viza anuală a acestora : 

 

          a) pentru meseriaşi si cărăuşi 10 lei 



 

 

 

2 

          b) pentru cazane de fabricat rachiu 18 lei 
          c) pentru liber-profesionişti 27 lei 
          d) pentru mori, prese de ulei, darace  53 lei 
          e) pentru activităţi de proiectare 57 lei 

 

          f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 
 

57 lei 
48 lei 

 
Art.268(2)2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare: - 
Art.268(3)3. Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 
pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pt. fiecare m2   sau fracţiune de 
plan:  

 
12 lei 

 
Art.268(4)4. Pentru eliberarea certificatului de producător 55 lei 
Art.268 din Legea nr.571/2003 modificat  de punctul 245 din Legea nr.343/2006 
(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din 
economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu 
modificarile ulterioare, in clasa 5530 – restaurante si 5540 baruri, datoreaza 
bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza 
administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o 
taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii 
de alimentatie publica, stabilita de catre consiliile locale in suma de pana la 3.000 lei. 
 

Taxa pentru eliberare: 
500 lei 

Taxa pentru vizare anuală: 
500 lei 

 

Art.271(2) pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte 
asemenea mijloace 

 
17 lei/mp/an 

Art.271(2) pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii, taxa se stabileşte în 
funcţie de dimensiunea acestora intre: 

 
23 lei/mp/an 

Art.275(2)lit .a in cazul videotecilor 
 

1lei/mp/zi 

Art.275(2)lit.a in cazul discotecilor 
 

2 lei /mp/zi 

Art.283(1) taxe zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice  
 

- 
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Vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si 
arheologie 
 
 
  
 
 
 
 

Muzeu 
2 lei adulţi 
1 leu elevi,studenţi 
10 lei filmat şi fotografiat 
 

 

Art.283(3) taxe pentru vehicule lente prevăzute in anexa nr. 8 pentru fiecare vehicul 30 lei/an 
Taxa Pentru autorizarea funcţionării punctelor de lucru ale societăţilor comerciale 80 lei/an 

 

 

Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează,  

Consilier: FLORIAN OPRIŢA         Secretar: ECATERINA BÎRLOGEANU 

 



 

ANEXA 1D LA HCL NR.166 DIN 10.07.2008  

Art. 263 alin (4),(5), si art. 292 alin (3) 

 

 

 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 

³         Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata            ³ 

³                     egala sau mai mare de 12 tone                            ³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³Numarul axelor                      ³Impozitul, in lei,  ³Impozitul, in lei,  ³ 

³si masa totala maxima autorizata    ³pentru vehiculele   ³pentru vehiculele   ³ 

³                                    ³angajate exclusiv   ³angajate in         ³ 

³                                    ³in operatiunile     ³operatiunile        ³ 

³                                    ³de transport intern ³de transport intern ³ 

³                                    ³                    ³si international    ³ 

³                                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³                                    ³Vehicule  ³Vehicule ³Vehicule  ³Vehicule ³ 

³                                    ³cu sistem ³cu alt   ³cu sistem ³cu alt   ³ 

³                                    ³de sus-   ³sistem de³de suspen-³sistem de³ 

³                                    ³pensie    ³suspensie³sie       ³suspensie³ 

³                                    ³pneumatica³         ³pneumatica³         ³ 

³                                    ³sau un    ³         ³sau un    ³         ³ 

³                                    ³echivalent³         ³echivalent³         ³ 

³                                    ³recunoscut³         ³recunoscut³         ³ 

ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³I.  ³Vehicule cu doua axe           ³          ³         ³          ³         ³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³1. Masa nu mai putin de 12     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³13 tone                        ³        0 ³      72 ³         0³      102³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³2. Masa nu mai putin de 13     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³14 tone                        ³       72 ³     198 ³       102³      282³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³3. Masa nu mai putin de 14     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³15 tone                        ³      198 ³     278 ³       282³      397³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    ³4. Masa nu mai putin de 15     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³18 tone                        ³      278 ³     630 ³       397³      899³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³II. ³Vehicule cu 3 axe              ³          ³         ³          ³         ³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³1. Masa nu mai putin de 15     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³17 tone                        ³       72 ³     125 ³      102 ³      178³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³2. Masa nu mai putin de 17     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³19 tone                        ³      125 ³     255 ³      178 ³      364³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³3. Masa nu mai putin de 19     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³21 de tone                     ³      255 ³     331 ³      364 ³      473³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³4. Masa nu mai putin de 21     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de tone, dar nu mai mult de    ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³23 de tone                     ³      331 ³     510 ³      473 ³      729³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    ³5. Masa nu mai putin de 23     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de tone, dar nu mai mult de    ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³25 de tone                     ³      510 ³     793 ³      729 ³    1.132³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³6. Masa nu mai putin de 25 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³26 de tone                     ³      510 ³     793 ³      729 ³    1.132³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³III.³Vehicule cu 4 axe              ³          ³         ³          ³         ³ 



ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³1. Masa nu mai putin de 23 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³25 de tone                     ³      331 ³     336 ³      473 ³      479³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³2. Masa nu mai putin de 25 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³27 de tone                     ³      336 ³     524 ³      479 ³      748³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³3. Masa nu mai putin de 27 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult          ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de 29 de tone                  ³      524 ³     832 ³      748 ³    1.188³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    ³4. Masa nu mai putin de 29 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult          ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de 31 de tone                  ³      832 ³   1.234 ³    1.188 ³    1.762³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³5. Masa nu mai putin de 31 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult          ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de 32 de tone                  ³      832 ³   1.234 ³    1.188 ³    1.762³ 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 

*ST* 

 

    (5) In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) 

de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul 

pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

 

*T* 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 

³Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de   ³ 

³transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone³ 

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³Numarul axelor                      ³Impozitul, in lei,  ³Impozitul, in lei,  ³ 

³si masa totala maxima autorizata    ³pentru vehiculele   ³pentru vehiculele   ³ 

³                                    ³angajate exclusiv   ³angajate in         ³ 

³                                    ³in operatiunile     ³operatiunile        ³ 

³                                    ³de transport intern ³de transport intern ³ 

³                                    ³                    ³si international    ³ 

³                                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³                                    ³Vehicule  ³Vehicule ³Vehicule  ³Vehicule ³ 

³                                    ³cu sistem ³cu alt   ³cu sistem ³cu alt   ³ 

³                                    ³de sus-   ³sistem de³de suspen-³sistem de³ 

³                                    ³pensie    ³suspensie³sie       ³suspensie³ 

³                                    ³pneumatica³         ³pneumatica³         ³ 

³                                    ³sau un    ³         ³sau un    ³         ³ 

³                                    ³echivalent³         ³echivalent³         ³ 

³                                    ³recunoscut³         ³recunoscut³         ³ 

ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³I.  ³Vehicule cu 2+1 axe            ³          ³         ³          ³         ³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³1. Masa nu mai putin de 12     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³14 tone                        ³        0 ³       0 ³         0³        0³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³2. Masa nu mai putin de 14     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³16 tone                        ³        0 ³       0 ³         0³        0³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³3. Masa nu mai putin de 16     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³18 tone                        ³        0 ³      33 ³         0³       46³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³4. Masa nu mai putin de 18     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³20 tone                        ³       33 ³      74 ³        46³      105³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³5. Masa nu mai putin de 20     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³22 tone                        ³       74 ³     173 ³       105³      246³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³   



     ³6. Masa nu mai putin de 22     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³23 tone                        ³      173 ³     223 ³       246³      318³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³7. Masa nu mai putin de 23     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³25 tone                        ³      223 ³     402 ³       318³      574³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³8. Masa nu mai putin de 25     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³28 tone                        ³      402 ³     705 ³       574³    1.007³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³II. ³Vehicule cu 2+2 axe            ³          ³         ³          ³         ³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³1. Masa nu mai putin de 23     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³25 tone                        ³       69 ³     161 ³       98 ³      230³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³2. Masa nu mai putin de 25     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³26 tone                        ³      161 ³     264 ³      230 ³      377³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³3. Masa nu mai putin de 26     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³28 de tone                     ³      264 ³     388 ³      377 ³      554³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³4. Masa nu mai putin de 28     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de tone, dar nu mai mult de    ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³29 de tone                     ³      388 ³     469 ³      554 ³      669³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³5. Masa nu mai putin de 29     ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de tone, dar nu mai mult de    ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³31 de tone                     ³      469 ³     770 ³      669 ³    1.099³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³6. Masa nu mai putin de 31 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³33 de tone                     ³      770 ³   1.068 ³    1.099 ³    1.525³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³7. Masa nu mai putin de 33 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³36 de tone                     ³    1.068 ³   1.622 ³    1.525 ³    2.316³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³8. Masa nu mai putin de 36 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³38 de tone                     ³    1.068 ³   1.622 ³    1.525 ³    2.316³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³III.³Vehicule cu 2+3 axe            ³          ³         ³          ³         ³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³1. Masa nu mai putin de 36 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³38 de tone                     ³      850 ³   1.183 ³    1.214 ³    1.689³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³2. Masa nu mai putin de 38 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult de       ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³40 de tone                     ³    1.183 ³   1.608 ³    1.689 ³    2.296³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³IV. ³Vehicule cu 3+2 axe            ³          ³         ³          ³         ³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³1. Masa nu mai putin de 36 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult          ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de 38 de tone                  ³      751 ³   1.043 ³    1.073 ³    1.489³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³2. Masa nu mai putin de 38 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult          ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de 40 de tone                  ³    1.043 ³   1.442 ³    1.489 ³    2.060³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³3. Masa nu mai putin de 40 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult          ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de 44 de tone                  ³    1.442 ³   2.133 ³    2.060 ³    3.047³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³V.  ³Vehicule cu 3+3 axe            ³          ³         ³          ³         ³ 



ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³1. Masa nu mai putin de 36 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult          ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de 38 de tone                  ³      427 ³     517 ³      610 ³      738³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 

³    ³2. Masa nu mai putin de 38 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult          ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de 40 de tone                  ³      517 ³     772 ³      738 ³    1.102³ 

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ́

³    ³3. Masa nu mai putin de 40 de  ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³tone, dar nu mai mult          ³          ³         ³          ³         ³ 

³    ³de 44 de tone                  ³      774 ³   1.229 ³    1.102 ³   1.755 ³ 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 

 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

                                               NIVELURILE         NIVELURILE 

                                               AJUSTATE           APLICABILE  

                                                PENTRU          IN ANUL FISCAL  

       Extras din norma juridica               ANUL 2008             2009 

                                               Taxa, in lei      Taxa, in lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  Art. 2. - (1) Actiunile si cererile 

   evaluabile in bani, introduse la 

   instantele judecatoresti, se 

   taxeaza astfel:                                     X                 X  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) pana la valoarea    - plafon valoric 

    de 39,00 lei          pentru anul 2006             2                 2 

    inclusiv 

    pana la valoarea    - plafon valoric 

    de 39,00 lei          pentru anul 2007 

    inclusiv 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) intre 39,01 lei     - plafon valoric       2 lei + 10%         2 lei + 10%  

    si 388,00 lei         pentru anul 2006     pentru ce            pentru ce  

    intre 39,01 lei     - plafon valoric       depaseste            depaseste 

    si 388,00 lei         pentru anul 2007       39 lei              39 lei 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 c) intre 388,01 lei    - plafon valoric       37 lei + 8%          37 lei + 8%  

    si 3.879,00 lei       pentru anul 2006     pentru ce            pentru ce 

    intre 388,01 lei    - plafon caloric       depaseste            depaseste 

    si 3.879,00 lei       pentru anul 2007       388 lei              388 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 d) intre 3.879,01 lei  - plafon valoric       316 lei + 6%       316 lei + 6%  

    si 19.395,00 lei      pentru anul 2006      pentru ce          pentru ce  

    intre 3.879,01 lei  - plafon valoric        depaseste          depaseste 

    si 19.395,00 lei      pentru anul 2007       3.879 lei         3.879 lei 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 e) intre 19.395,01 lei - plafon valoric      1.247 lei + 4%     1.247 lei + 4%  

    si 38.790,00 lei      pentru anul 2006      pentru ce          pentru ce 

    intre 19.395,01 lei - plafon valoric        depaseste         depaseste 

    si 38.790,00 lei      pentru anul 2007      19.395 lei         19.395 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 f) intre 38.790,01 lei - plafon valoric      2.023 lei + 2%     2.023 lei + 2%  

    si 193.948,00 lei     pentru anul 2006      pentru ce          pentru ce  

    intre 38.790,01 lei - plafon valoric        depaseste          depaseste 

    si 193.948,00 lei     pentru anul 2007      38.790 lei        38.790 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 g) peste 193.948,00    - plafon valoric      5.126 lei + 1%     5.126 lei + 1%  

    lei                   pentru anul 2006      pentru ce          pentru ce 

    peste 193.948,00    - plafon valoric        depaseste          depaseste 

    lei                   pentru anul 2007     193.948 lei        193.948 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 (2) ................  Taxa aferenta 

 acestei contestatii nu poate depasi suma 

 de ..............*), indiferent de 

 valoarea contestata                               194 *)           194 *)  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

  Art. 3 - Actiunile si cererile neevaluabile 

 in bani se taxeaza astfel:                          x                 x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) cereri pentru constatarea existentei 

sau neexistentei unui drept, facute in 

cadrul art. 111 din Codul de procedura 

civila                                               19                19  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ 

 a^1) cereri in anularea sau declararea 

      nulitatii unui act juridic                     12                12  



ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) cereri care privesc dreptul de folosinta 

a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate 

de plata anumitor sume de bani, precum si 

cereri de ordonanta presedintiala al caror 

obiect nu este evaluabil in bani                     10                10  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 c) cereri pentru stabilirea calitatii de 

mostenitor, a masei succesorale, cereri 

de raport, cereri de reductiune a 

liberalitatilor si cereri de partaj                  19                19  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 d) cereri de recuzare in materie civila              4                 4  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 e) cereri de suspendare a executarii 

silite, inclusiv a executarii vremelnice, 

precum si cereri in legatura cu masurile 

asiguratorii                                         10                10  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 f) cereri de perimare si cereri pentru 

eliberarea ordonantei de adjudecare                  10                10  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 g) contestatii in anulare                           10                10  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 h) cereri de revizuire                              10                10  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 i) actiuni de granituire, in cazul in 

care nu cuprind si revendicarea unei 

portiuni de teren                                    19                19  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 j) actiuni posesorii si cereri care au 

ca obiect servituti                                  19                19 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 k) cereri de stramutare in materie civila            4                 4  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 l) cereri pentru investirea cu formula 

executorie a hotararilor judecatoresti 

pronuntate in tara sau in alte tari si 

a oricaror alte hotarari sau inscrisuri 

prevazute de lege, care nu sunt 

executorii potrivit legii                             4                 4 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 m) cereri introduse de cei vatamati in 

drepturile lor printr-un act 

administrativ sau prin refuzul 

nejustificat al unei autoritati 

administrative de a le rezolva cererea 

referitoare la un drept recunoscut 

de lege:                                              x                  x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  - cererea pentru anularea actului sau, 

dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, 

precum si pentru eliberarea unui 

certificat, unei adeverinte sau oricarui 

alt inscris                                           4                  4  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ 

  - cererea cu caracter patrimonial, prin 

care se solicita si repararea pagubelor 

suferite - 10% din valoarea pretinsa, 

dar nu mai mult de ........*)                        39 *)              39 *)  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 n) cereri pentru refacerea inscrisurilor 

si a hotararilor disparute, precum si 

cereri de repunere in termen                          4                  4  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 o) cereri pentru incuviintarea 

executarii silite                                     10                10  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 o^1) cereri pentru emiterea somatiei 

de plata                                              39                39  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 p) cereri privind instituirea de masuri 

asiguratorii asupra navelor si aeronavelor            388               388  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 r) cereri de asistenta judiciara, formulate 

de autoritatile straine, daca prin 

conventii internationale sau pe baza de 

reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta 

judiciara internationala se 

efectueaza gratuit:                                   x                 x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  



  - inmanarea de acte judiciare sau 

extrajudiciare                                       39                39 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  - efectuarea de comisii rogatorii                  78                78  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ 

 s) cereri de infiintare a popririi                  10                10  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 t) cereri pentru eliberarea de catre 

instantele judecatoresti de copii de 

pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea 

ca sunt definitive sau irevocabile                    2                 2  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 t) cereri pentru legalizarea de copii de 

pe inscrisurile aflate la dosar, pentru 

fiecare exemplar de copie in parte                 1/pagina           1/pagina  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 t^1) cereri pentru eliberarea oricaror 

alte certificate prin care se atesta fapte 

sau situatii rezultate din evidentele 

instantelor de judecata sau cu privire 

la dosarele aflate in arhiva acestora                 1                 1  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 u) notificarile si somatiile comunicate 

prin executorii judecatoresti, de 

fiecare comunicare                                    4                 4  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 v) cereri adresate Ministerului Justitiei 

pentru supralegalizarea inscrisurilor sau 

copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi 

utilizate in strainatate                              1                 1  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 x) cereri adresate Ministerului Justitiei 

pentru autorizarea traducatorilor 

si interpretilor                                     19                19  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

   Art. 4. - Cereri pentru acordarea 

 personalitatii juridice, pentru 

 autorizarea functionarii                             x                 x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) cereri pentru inregistrarea partidelor 

politice                                             39                39 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) cereri pentru acordarea personalitatii 

juridice asociatiilor fara scop lucrativ, 

fundatiilor, uniunilor si federatiilor de 

persoane juridice fara scop lucrativ, 

precum si pentru modificarea actelor 

constitutive ale acestora                            19                19  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  Art. 5. - Cererile formulate in domeniul 

  drepturilor de autor si de inventator 

  se taxeaza dupa cum urmeaza:                        x                 x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) cereri pentru recunoasterea dreptului 

de autor si a celor conexe, pentru 

constatarea incalcarii acestora si 

repararea prejudiciilor, inclusiv plata 

drepturilor de autor si a sumelor cuvenite 

pentru opere de arta, precum si pentru 

luarea de masuri in scopul prevenirii 

producerii unor pagube iminente sau pentru 

asigurarea repararii acestora                        39                39  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) cereri pentru recunoasterea calitatii 

de inventator, de titular de brevet, a 

drepturilor nascute din brevetul de 

inventie, din contractele de cesiune si 

licenta, inclusiv drepturile patrimoniale 

ale inventatorului                                   39                39  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

   Art. 6. - In materie comerciala, se 

 taxeaza urmatoarele cereri:                          x                 x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) cereri pentru inregistrarea sau 

autorizarea societatilor comerciale, 

precum si pentru modificarea actelor 

constitutive ale acestora, cereri pentru 

excluderea unui asociat, precum si cereri 

de dizolvare si lichidare a unei 

societati comerciale                                 39                39  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 



 b) cereri pentru lichidarea pozitiei 

dominante a unui agent economic                      39                39  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 c) actiuni, cereri si contestatii 

introduse in temeiul Legii nr. 64/1995 

privind procedura reorganizarii judiciare 

si a falimentului si al Legii nr. 83/1998 

privind procedura falimentului bancilor              39                39  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 d) cereri pentru contestarea devizului 

lucrarilor reglementate de art. 67 

alin. 3 din Legea nr. 26/1996 

(Codul silvic)                                       19                19  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

   Art. 7. - Taxele judiciare de timbru 

  pentru unele actiuni si cereri 

  referitoare a raporturile de familie 

  sunt urmatoarele                                    x                 x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) pentru cererea de divort intemeiata 

pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei           39                39  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) pentru cererea de divort intemeiata pe 

art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum 

si in cazul in care reclamantul nu 

realizeaza venituri sau acestea sunt 

inferioare salariului minim brut pe tara              8                 8  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 c) pentru cererile de stabilire a 

locuintei minorilor, formulate potrivit 

art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru 

cererea de incredintare a copiilor minori, 

introdusa separat de actiunea de divort, 

pentru cererile de reincredintare a 

copiilor minori ulterior divortului, 

pentru actiunea introdusa de un parinte 

care a recunoscut unul sau mai multi 

copii, in scopul purtarii numelui sau, 

precum si pentru cererile de incredintare 

a copiilor minori din afara casatoriei, 

formulate potrivit art. 65 din 

Codul familiei                                        6                 6  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

   Art. 8. - (1) Cererile formulate potrivit 

  Legii notarilor publici si a activitatii 

  notariale nr. 36/1995 se taxeaza dupa 

  cum urmeaza:                                        x                 x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) cereri pentru solutionarea 

conflictelor de competenta dintre 

birourile notarilor publici                           8                 8  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) plangeri impotriva incheierii de 

respingere a cererii de indeplinire a 

unui act notarial                                     8                 8  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 c) cereri pentru supralegalizarea 

semnaturii si a sigiliului notarului 

public de catre Ministerul Justitiei                  4                 4  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

   Art. 8^1 - (2) Dupa plata taxelor 

  succesorale, eliberarea de noi copii 

  de pe hotararile judecatoresti prevazute 

  la alin. (1) se taxeaza cu ....*) lei               2 *)              2 *)  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

   Art. 8^2. - Cererile  formulate  potrivit 

  Legii nr. 188/2000  privind executorii 

  judecatoresti, cu modificarile si completarile 

  ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:            x                 x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) cereri pentru solutionarea 

conflictelor de competenta intre 

birourile executorilor judecatoresti                  8                 8  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) plangeri impotriva refuzului 

executorului judecatoresc de a indeplini 

un act sau de a efectua o executare silita            8                 8 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 c) cereri pentru supralegalizarea 

semnaturii si a stampilei executorului 

judecatoresc                                          4                 4 



ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

   Art. 9. - (1) Transcrierea sau, dupa caz, 

 intabularea in registrele de publicitate a 

 instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub 

 semnatura privata, si a ordonantelor de 

 adjudecare se taxeaza in functie de valoarea 

 declarata de parti in act, dar nu mai putin 

 decat valoarea terenurilor si constructiilor, 

 avuta in vedere la stabilirea impozitelor, 

 astfel.                                              x                 x 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) pana la 388,00 lei    - plafon valoric      4%, dar nu         4%, dar nu 

    inclusiv                pentru anul 2006     mai putin         ma i putin 

    pana la 388,00 lei    - plafon valoric       de 4 lei          de  4 lei 

    inclusiv                pentru anul 2007 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) de la 388,01 lei      - plafon valoric        16 lei            16 lei 

    la 1.940,00 lei         pentru anul 2006   + 3% pentru        + 3% pentru  

    de la 388,01 lei      - plafon valoric       suma ce            suma ce 

    la 1.940,00 lei         pentru anul 2007    depaseste         depase ste 

                                                 388 lei            388 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 c) de la 1.940,01 lei    - plafon valoric        62 lei             62 lei 

    la 3.879,00 lei         pentru anul 2006   + 2% pentru         + 2% pentru  

    de la 1.940,01 lei    - plafon valoric       suma ce             suma ce 

    la 3.879,00 lei         pentru anul 2007    depaseste           depaseste  

                                                 1.940 lei           1.940 lei 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 d) de la 3.879,01 lei    - plafon valoric        101 lei             101 lei 

    la 5.784,00 lei         pentru anul 2006   + 1,5% pentr u       + 1,5% pentru 

    de la 3.879,01 lei    - plafon valoric       suma ce             suma ce 

    la 5.784,00 lei         pentru anul 2007    depaseste           depaseste  

                                                  3.879 lei           3.879 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 e) peste 5.784,00 lei    - plafon valoric         136 lei            136 lei 

                            pentru anul 2006   + 1% pentru         + 1% pentru  

    peste 5.784,00 lei    - plafon valoric        suma ce             suma ce 

                            pentru anul 2007     depaseste           depaseste  

                                                  5.784 lei          5.784 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 (4) Inscrierea drepturilor reale de garantie 

(gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni 

reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din 

creanta garantat, dar nu mai mult de                 39                39  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 (5) Orice alte transcrieri, inscrieri 

sau notari in registrele de publicitate 

a situatiei juridice a imobilelor, inclusiv 

radierea drepturilor reale de garantie                4                 4 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 (6) Actiunile si cererile prevazute de 

Decretul-lege nr. 115/1938 pentru 

unificarea dispozitiilor privitoare la 

cartile funciare si de Legea cadastrului 

si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, 

altele decat cererile de efectuare a 

operatiunilor de publicitate                          8                 8  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 (7) Eliberarea certificatelor de sarcini 

in urma cercetarii registrelor de 

transcriptiuni si inscriptiuni si, dupa 

caz, a extraselor sau copiilor de carte 

funciara                                              2                 2  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

  Art. 11. - (2) Se timbreaza cu ....*) lei 

 cererile pentru exercitarea apelului 

 sau recursului impotriva urmatoarelor 

 hotarari judecatoresti: .....                        4 *)              4 *)  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

   Art. 12. - Cererile in vederea declararii 

  recursului in anulare in cauze civile, 

  adresate Ministerului Justitiei sau 

  Parchetului de pe langa Curtea Suprema 

  de Justitie                                         8                 8 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

   Art. 13. - Toate celelalte actiuni si cereri 

 neevaluabile in bani, cu exceptia celor 

 scutite de plata taxei judiciare de timbru 

 potrivit legii                                       8                 8  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

*ST* 



 

 

    III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, 

republicata 

 

*T* 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

    ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE,  

            PRECUM SI A ACTELOR SI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA  

            TAXELOR DE TIMBRU 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

                                               NIVELURILE        NIVELURILE  

                                               AJUSTATE          APLICABILE  

        Extras din norma juridica              PENTRU ANUL      IN ANUL FISCAL  

                                                  2008             2009  

                                               Taxa, in lei      Taxa, in lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

         LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  1. Autentificarea actelor intre vii,              X                  X  

     translative ale dreptului de 

     proprietate si ale altor drepturi 

     reale ce au ca obiect bunuri imobile, 

     inclusiv actele ce au ca obiect 

     constituirea ca aport la capitalul 

     social al dreptului de proprietate sau 

     al altui drept real asupra bunurilor 

     imobile se taxeaza la valoarea 

     stabilita potrivit art. 4 alin. (1), 

     dupa cum urmeaza: 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) pana la 14.518,00 lei   - plafon valoric     3% dar nu            X 

    inclusiv                  ptr. anul 2006     mai putin  

    pana la 14.518,00 lei   - plafon valoric     de 29 lei 

    inclusiv                  ptr. anul 2007 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) de la 14.518 lei        - plafon valoric    437 lei + 2% 

    la 29.149 lei             ptr. anul 2006    pentru suma  

    de la 14.518 lei        - plafon valoric    ce depaseste 

    la 29.149 lei             ptr. anul 2007      14.518 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 c) de la 29.149 lei        - plafon valoric       728 lei + 

    la 58.185 lei             ptr. anul 2006    1,5% pentru  

    de la 29.149 lei        - plafon valoric       suma ce 

    la 58.185 lei             ptr. anul 2007      depaseste 

                                                  29.149 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 d) de la 58.185 lei        - plafon valoric     1.164 lei + 

    la 291.036 lei            ptr. anul 2006    1% pentru suma 

    de la 58.185 lei        - plafon valoric     ce depaseste 

    la 291.036 lei            ptr. anul 2007      58.185 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 e) de la 291.036 lei       - plafon valoric     3.492 lei + 

    la 582.185 lei            ptr. anul 2006    0,75% pentru  

    de la 291.036 lei       - plafon valoric      suma ce 

    la 582.185 lei            ptr. anul 2007     depaseste  

                                                 291.036 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 f) peste 582.185 lei       - plafon valoric     5.677 lei + 

                              ptr. anul 2006     0,5% pentru  

    peste 582.185 lei       - plafon valoric       suma ce 

                              ptr. anul 2007      depaseste 

                                                 582.185 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  2. Autentificarea testamentelor                     9                 X  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  3. Autentificarea actelor de partaj                29                 X  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  4. Autentificarea actelor de lotizare               9                 X 

     (parcelare) 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  5. Autentificarea actelor de garantie, 

     inclusiv a contractelor de ipoteca             12                 x 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  6. Autentificarea contractelor de comodat 

     si inchiriere de bunuri > 0,5 % din 

     valoarea bunurilor declarate de parti 

     sau, dupa caz, din cuantumul chiriei 

     declarate de parti, dar nu mai putin           15 *)              x  

     de ......... *) lei 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  



  7. Autentificarea procurilor                       6                 x  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  8. Autentificarea oricaror alte acte al 

     caror obiect este evaluabil in bani, 

     necuprinse la pct. 1-8 > 0,5 % din             15 *)              x 

     valoarea declarata de parti, dar 

     nu mai putin de ....... *) lei 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  9. Autentificarea actelor constitutive ale        29                 x  

     societatilor comerciale, precum si a 

     actelor de modificare a acestora 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 10. Autentificarea actelor constitutive ale        12                 x  

     societatilor agricole, precum si a 

     actelor de modificare a acestora 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 11. Autentificarea actelor de constituire          12                 x  

     si a statutelor asociatiilor fara scop 

     patrimonial si ale fundatiilor, 

     inclusiv a actelor de modificare 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 12. Autentificarea oricaror alte acte al            2                 x  

     caror obiect este neevaluabil in bani 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 13. Intocmirea actelor de protest al               29                 x  

     cambiilor, cecurilor si al altor 

     titluri la ordin 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä 

 14. Legalizarea semnaturilor, a specime-            6                 x 

     nelor de semnatura si a sigiliilor, 

     dare de data certa, certificarea unor 

     fapte, pentru fiecare act 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 15. Legalizarea de copii de pe inscrisurile         2                 x  

     prezentate de parti sau din arhiva 

     notarului public, pentru fiecare copie 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 16. Legalizarea traducerii de catre notarul         3                 x  

     public autorizat sau legalizarea 

     semnaturii traducatorului, pentru 

     fiecare exemplar 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 17. Primirea in depozit a inscrisurilor si          2                 x  

     documentelor pe timp de un an sau 

     fractiune de un an, pentru fiecare 

     exemplar 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 18. Eliberari de duplicate de pe actele             3                 x  

     notariale si reconstituiri de acte 

     originale 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 19. Taxa asupra succesiunilor, dupa 

    valoarea acestora, se stabileste astfel:         x 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 a) pana la 5.784,00 lei     - plafon valoric   3% dar nu mai          X 

                               ptr. anul 2006     putin de  

    pana la 5.784,00 lei     - plafon valoric   6 lei pentru 

                               ptr. anul 2007      fiecare  

                                                 mostenitor  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) de la 5.784,01 lei       - plafon valoric    175 lei + 2% 

    la 29.149,00 lei           ptr. anul 2006     pentru suma  

    de la 5.784,01 lei       - plafon valoric    ce depaseste 

    la 29.149,00 lei           ptr. anul 2007      5.784 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 c) de la 29.149,01 lei      - plafon valoric    641 lei + 1% 

    la 58.185,00 lei           ptr. anul 2006    pentru suma  

    de la 29.149,01 lei      - plafon valoric    ce depaseste 

    la 58.185,00 lei           ptr. anul 2007      29.149 lei 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 d) peste 58.185,00 lei      - plafon valoric     932 lei + 

                               ptr. anul 2006    0,5% pentru  

    peste 58.185,00 lei      - plafon valoric     suma ce 

                               ptr. anul 2007     depaseste  

                                                  58.185 lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 20. Efectuarea oricaror alte acte notariale         2                 x 

     necuprinse la pct. 11-18, pentru 

     fiecare act 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

*ST* 



 

    Potrivit prevederilor <LLNK 12006   343 10 202   0 37>art. VI pct. 9 din Legea nr. 

343/2006 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se abroga dispozitiile <LLNK 11998    

12131 301   0 33>Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea 

notariala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002, pe 

cale de consecinta pentru anul 2007 nu sunt prevazute niveluri ale taxelor respective.  

 

 

    IV. <LLNK 11999   117 10 201   0 17>LEGE NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare 

de timbru *1) 

 

*T* 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

               ANEXA  -  LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

                                                 NIVELURILE       NIVELURILE  

                                                 AJUSTATE         AJUSTATE  

          Extras din norma juridica              PENTRU ANUL      PENTRU ANUL 

                                                    2008             2009  

                                                Taxa, in lei      Taxa, in lei  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

Nr.            CAPITOLUL I 

crt.   Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele  

     eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta  

     Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte  

     servicii prestate de unele institutii publice 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 1. Eliberarea de catre organele adminis- 

    tratiei publice centrale si 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            1                 1  

    certificatelor, adeverintelor si a 

    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 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 2. Eliberarea certificatului de producator > Punct abrogat prin art. 80 lit. j) 

    din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 3. Eliberarea certificatelor de proprietate         X                 X 

    asupra animalelor, pe cap de animal: 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

    - pentru animale sub 2 ani                       1                 1  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    - pentru animale peste 2 ani                     1                 1  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 4. Certificarea (transcrierea) transmisi- 

    unii proprietatii asupra animalelor, pe 

    cap de animal, in bilete de proprietate: 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

    - pentru animale sub 2 ani                       1                 1  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    - pentru animale peste 2 ani                     3                 3  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 5. Eliberarea certificatelor de 

    atestare fiscala                                 4                 4 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor          1                 1  

    medico-legale si a altor certificate 

    medicale folosite in justitie 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 

    de cazier judiciar                               1                 1  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 8. Inregistrarea, la cerere, in actele de 

    stare civila a schimbarii numelui si a          11                11  

    sexului 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 9. Inregistrarea, la cerere, in actele de 

    stare civila a desfacerii casatoriei             1                 1  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

10. Transcrierea, la cerere, in registrele 

    de stare civila romane, a actelor de             1                 1 

    stare civila intocmite de autoritatile 

    straine 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  



11. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, 

    la cerere, a actelor de stare civila             1                 1 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

12. Eliberarea altor certificate de stare 

    civila in locul celor pierdute, sustrase,        1                 1  

    distruse sau deteriorate 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

           CAPITOLUL II 

x    Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si  

     inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberare a 

     permiselor de vanatoare si de pescuit 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  1. Acte de identitate:                             X                 X  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 a) eliberarea sau preschimbarea cartilor            1                 1  

    de identitate (inclusiv a celor 

    provizorii) si a buletinelor de identi- 

    tate pentru cetatenii romani, 

    eliberarea carnetelor de identitate, 

    precum si eliberarea sau prelungirea 

    valabilitatii legitimatiilor provizorii 

    pentru cetatenii straini si persoanele 

    fara cetatenie 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 b) inscrierea mentiunilor privind 

    schimbarea domiciliului sau a resedintei         1                 1  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 c) viza anuala a carnetelor de identitate 

    ale cetatenilor straini si ale                   4                 4 

    persoanelor fara cetatenie 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 d) eliberarea unor noi carti, buletine, 

    carnete de identitate si legitimatii             4                 4  

    provizorii in locul celor pierdute, 

    furate sau deteriorate 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  2. Inregistrarea cererilor persoanelor 

     fizice si juridice privind furnizarea           1                 1  

     unor date din Registrul permanent de 

     evidenta a populatiei 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor 

     de vanatoare                                    2                 2 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor 

     de pescuit                                      1                 1  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

       CAPITOLUL III 

x    Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea  

     obtinerii permiselor de conducere 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de  

     conducatori de autovehicule: 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  a) obtinerea permisului de conducere 

     valabil pentru autovehicule din                3                 3 

     subcategoria A1 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  b) obtinerea permisului de conducere 

     valabil pentru autovehicule din                4                 4  

     categoria A 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  c) obtinerea permisului de conducere 

     valabil pentru autovehicule                    5                 5  

     apartinand uneia dintre categoriile 

     sau subcategoriile B, B1, B+E 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  d) obtinerea permisului de conducere 

     valabil pentru autovehicule                   10                10  

     apartinand uneia dintre categoriile 

     sau subcategoriile C1, D1, Tr 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  e) obtinerea permisului de conducere 

     valabil pentru autovehicule                   12                12  

     apartinand uneia dintre categoriile 

     sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, 

     Tb, Tv 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  f) obtinerea permisului de conducere 

     valabil pentru autovehicule din               15                15  

     categoriile C+E, D+E 



ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  2. Taxe pentru examinarea persoanelor      de 5 ori taxele prevazute la pct. 1  

     care nu au absolvit o scoala de         corespunzator fiecarei categorii  

     conducatori de autovehicule, cu         si subcategorii de autovehicule  

     exceptia celor prevazute la pct. 3 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

 3. Taxe pentru examinarea persoanelor       dublul taxelor  prevazute la pct. 1 

    carora le-a fost anulat permisul de 

    conducere, pentru categoriile cuprinse 

    in permisul anulat 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  4. Taxe pentru examinarea persoanelor     de 3 ori taxele prevazute la pct. 1, 

     care au fost respinse de trei ori la    ori, dupa caz, la pct. 2 sau 3  

     examenul pentru obtinerea aceleiasi 

     categorii a permisului de conducere 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

          CAPITOLUL IV 

x    Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare  

     provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ 

  1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si  

     remorcilor: 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  a) autovehicule si remorci cu masa totala 

     maxima autorizata de pana la                   26                26 

     750 kg inclusiv 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  b) autovehicule si remorci cu masa totala 

     maxima autorizata cuprinsa                     52                52  

     intre 750 kg inclusiv si 3.500 kg 

     inclusiv 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  c) autovehicule si remorci cu masa totala 

     maxima autorizata mai mare de 3.500 kg        104               104  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  2. Taxe de autorizare provizorie a 

     circulatiei autovehiculelor si                  7                 7  

     remorcilor neinmatriculate permanent 

     sau temporar 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

  3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru 

     probe a autovehiculelor si remorcilor         296               296  

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

        CAPITOLUL V 

     Taxe pentru eliberarea titlurilor            11 lei/  

x    de proprietate asupra terenurilor          hectar sau  

     dobandite in baza Legii fondului          fractiune de  

     funciar nr. 18/1991 *2)                      hectar 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  

-------- 

    *1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a  

prestarii de servicii, care se stabileste potrivit dispozitiilor legale.  

    *2) Potrivit prevederilor <LLNK 12004   105180 301   0 47>Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 105/2004 

privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate  

asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial  al 

Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea  

nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate,  

de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea si inmanarea titlurilor de  

proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit, 

astfel ca, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la capitolul V din  

anexa la <LLNK 11999   117 10 201   0 18>Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare 

de timbru, cu 

modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza. 

*ST* 

 

                              ------- 

 

 

 

  

Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează,  
Consilier: FLORIAN OPRIŢA  Secretar: ECATERINA BÎRLOGEANU 
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                               Anexa  la HCL nr.166 din 10.07.2008  

 
Tarife pentru plata chiriei în anul 2009 la spaţii şi terenuri cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţe 
 
 

Tarife chirie stabilite pe zone lei/mp/lună Nr. 
Crt. 

Profil specific de activitate 
A B C D Obs. 

I.  SPAŢII      
1. Alimentar,nealimentar, mixt 4,5 4,2 3,9 -  
2. Alimentaţie publică 7,5 7,0 6,5 -  
3. Prestări servicii 1,5 1,2 0,8 0,6  
4. Producţie 2,5 1,8 1,6 -  
5. Administrativ, birouri, sedii 

societăţi comerciale 
4,7 4,5 4,2 3,5  

6. Sedii partide, asociaţii 
nonprofit, instituţii publice 

0,3 0,25 0,21 -  

7.  Depozite, magazii cu dotări 1,05 0,76 0,41 0,4  
II. TERENURI      
1. Garaje 1,0 1,0 1,0 1,0  
2. Parcări  0,4 0,4 0,4 0,4  
3. Prestări servicii 0,6 0,6 0,6 0,6  
4. Comerţ 2,0 2,0 2,0 2,0  
5. Curţi( lei/mp/an) 0,05 0,05 0,05 0,05  
6. Grădini (lei/mp/an) 0,09 0,09 0,09 0,09  
7.  Poştă, telefoane, telefonie 

mobilă 
6,0 6,0 6,0 6,0  

 
Notă: Tarifele de mai sus pentru spaţii  se reduc după cum urmează: 

- cu 25% pentru dependinţe, cu excepţia spaţiilor folosite ca 
depozite en - gross 

- cu 50% pentru spaţiile aflate la subsol, cu excepţia spaţiilor 
folosite ca depozite en - gross 

 
Pentru societăţile  sau persoanele fizice care au închiriat spaţii sau terenuri în 

urma  unor licitaţii publice, cuantumul chiriei aferente este cel stabilit în urma licitaţiei 
dar nu mai mic decât cel stabilit prin anexă. 

 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează,  
Consilier: FLORIAN OPRIŢA    Secretar: ECATERINA BÎRLOGEANU 
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TAXE LOCALE 2009 
PIAŢA AGROALIMENTARĂ DR. CONSTANTIN HAGEA AIUD 

 

Nr. 
crt. Denumire taxă 

Procedura   
de        

calcul 

Cuantum aprobat 
pentru 
anul 
2009 

1 Pentru comercializarea produselor agricole şi agroalimentare, cu excepţia 
laptelui şi a produselor lactate: 

1.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 2 
1.2 Taxă lunară lei/mp/lună 40 

2 Pentru comercializarea laptelui şi a produselor lactate: 
2.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 5 

2.2 Taxă lunară pentru comercializarea produselor 
în zilele de marţi, joi şi sâmbătă 

lei/mp/lună 60 

3 Pentru comercializarea produselor industriale, artizanale şi meşteşugăreşti: 
3.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 2 
3.2 Taxă lunară lei/mp/lună 40 

4 Pentru comercializarea produselor industriale în sectorul de comerţ ambulant –
zona D - în zilele de joi:    

4.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 2 
4.2 Taxă trimestrială pentru 1 loc de vânzare de  

9 mp 
lei/trimestru 210 

5 Pentru comercializarea produselor industriale în sectorul de comerţ ambulant –
zona D - în zilele de luni, marţi, miercuri, vineri şi sâmbătă:    

5.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 1,1 
6 Pentru comercializarea animalelor şi păsărilor: 

6.1 Bovine, bubaline şi cabaline peste 1an lei/buc/zi 5 
6.2 Bovine, bubaline şi cabaline până la 1 an lei/buc/zi 3 
6.3 Porci peste 6 luni lei/buc/zi 3 
6.4 Porci peste 2 luni până la 6 luni lei/buc/zi 2 
6.5 Porci până la 2 luni, ovine şi caprine lei/buc/zi 1 
6.6 Animale mici şi păsări lei/buc/zi 0,5 

7 Pentru accesul în târgul de animale cu vehicule şi autovehicule: 
7.1 Vehicule şi autovehicule cu masa totală maximă 

de până la 2 tone 
lei/zi 2 

7.2 Vehicule şi autovehicule cu masa totală maximă 
de peste 2 tone până la 5 tone 

lei/zi 4 

7.3 Autovehicule cu masa totală maximă de peste 
5 tone 

lei/zi 10 
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8 Pentru comercializarea produselor agricole din vehicule şi autovehicule: 
8.1 Autovehicule, remorci, semiremorci, rulote 

cu masa totală maximă de până la 2 tone 
şi vehi-cule cu tracţiune animală  

lei/zi 5 

8.2 Autovehicule, remorci, semiremorci, rulote 
cu masa totală maximă de peste 2 tone 
până la  
5 tone  

lei/zi 8 

8.3 Autovehicule, remorci cu masa totală 
maximă de peste 5 tone  

lei/zi 10 

9 Pentru vânzarea obiectelor personale de 
către persoane fizice 

lei/mp/zi 1 

10 Pentru depozitarea produselor şi 
ambalajelor 

lei/mp/zi 1 

11 Pentru prestarea de servicii diverse lei/mp/zi 2 
12 Pentru închirierea cântarelor lei/buc/zi 5 
13 Pentru utilizarea WC-ului public al pieţei agroalimentare: 

13.1 Taxă pentru fiecare utilizare lei 0,5 
13.2 Taxă lunară pentru producătorii agricoli şi 

comercianţii cu loc de vânzare închiriat 
lei/lună 10 

 
  
 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează,  
Consilier: FLORIAN OPRIŢA    Secretar: ECATERINA BÎRLOGEANU 
 


