ANEXA
La HCL nr. 92 /07.11.2015

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE
ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016
TITLUL IX DIN LEGEA NR. 227/2015
I. PREVEDERI COD FISCAL
CAPITOLUL I - IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI
A. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DEȚINUTE DE PERSOANELE FIZICE
Art. 457 din Codul fiscal
tip clădire
rezidențială

limite COD FISCAL

cota stabilită
0,1%

0,08% - 0,2%

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016
Tipul clădirii

Valoarea impozabilă
- lei/m² -

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

1

Fără instalaţii de apă, canalizare,
electrice sau încălzire

0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire - anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire - anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A - D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

3
1.000

4
600

300

200

200

175

125

75

75% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

NOTA :
1. Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirile enumerate la art. 456 alin. 1 din codul fiscal.
2. Consiliul local poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru clădirile enumerate la art. 456 alin 2 din codul
fiscal, în condițiile art. 456 alin. 3.
3. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. 6 din codul fiscal, respectiv rangul IV pentru localitatea Măureni și rangul V pentru loc.
Șoșdea.
4. Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor art. 457, alin. (1) - (7) din codul fiscal, se reduce în funcţie de anul terminării
acesteia cu procentele stabilite la art. 457 alin 8 din codul fiscal.
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5. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se
consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde
obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin
acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe
întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea
performanţei energetice şi a calităţii arhitectural - ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea
lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
6. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1
ianuarie a anului următor.

B. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE DEȚINUTE DE PERSOANELE FIZICE
tip clădire nerezidențială
scop general
utilizată pentru activităţi din domeniul agricol

3

limite COD FISCAL

cota stabilită

0,2 - 1,3%

0,7%

0,4%

0,4%

când valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458

2%

2%

C. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE DEȚINUTE DE PERSOANELE JURIDICE
tip clădire rezidențială
clădirile rezidenţiale

limite COD FISCAL
0,08% - 0,2%

cota stabilită
0,1%

D. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE DEȚINUTE DE PERSOANELE JURIDICE
tip clădire nerezidențială

limite COD FISCAL

scop general
utilizată pentru activităţi din domeniul agricol

0,2% - 1,3%
0,4%

cota stabilită
0,7%
0,4%

E. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE PERSOANELOR JURIDICE NEREEVALUATE ÎN ULTIMII 3 ANI
tip clădire
rezidențială șau nerezidențială

limite COD FISCAL

cota stabilită

5%

5%

NOTĂ: stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului
anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa este cea prevăzută la art. 460 alin (5) din codul fiscal. ). Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de
25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
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CAPITOLUL I.I. - IMPOZITUL PE CONSTRUCȚII
Art.498

1% asupra valorii construcţiilor calculate
conform art. 498 din codul fiscal

Impozitul pe construcții

NOTĂ: Construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
Contribuabilii prevăzuţi la art. 496 sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru
care se datorează impozitul. Impozitul pe construcţii, declarat se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie inclusiv.
Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi a plăti impozitul determinat conform art. 498 alin. (1), până la
data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat. Contribuabilii nou - înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu
anul fiscal următor.

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 465 alin (2) din codul fiscal
NIVELURILE APLICABILE
Zona în
*
- lei/ha ) ÎN ANUL FISCAL 2016
cadrul
Nivelul impozitului, pentru rangul IV
Nivelul impozitului, pentru rangul V
localităţii
A
B
C
D

1100
900
600
350

900
700
400
250
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IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII Art. 465 alin (4) din codul fiscal
Nr. Zona
crt
.
Categoria de folosinţă
1 Teren arabil
2 Păşune
3 Fâneaţă
4 Vie
5 Livadă
6 Pădure sau alt teren
cu vegetaţie forestieră
7 Teren cu ape
8 Drumuri şi căi ferate
9 Neproductiv

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016

- lei/ha -

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

28
21
21
46
53
28

21
19
19
35
46
21

19
15
15
28
35
19

15
13
13
19
28
15

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

NOTA : Suma stabilită conform art. 465 alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 465 alin (5) ( pt. rangul IV- 1.10 iar pt.
rangul V – 1.00 )
.
Prin excepţie de la prevederile alin. (2) - (5) ale art. 465, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) ale art. 465
numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură și b) au înregistrate în evidenţa contabilă,
pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.265 alin.(7)
Nr.
crt.

- lei/ha NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016

Categoria de folosinţă
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0
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1

1

2
26
45
24
24
50
0
50
0
12

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
7
nr. crt.7.1
0
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
4
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
30
8.1 Teren cu amenajări piscicole
0
9 Drumuri şi căi ferate
0
10 Teren neproductiv
NOTĂ: Suma stabilită conform art. 465 alin. (7) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 465 alin (5) ( pt. rangul IV- 1.10 iar pt.
rangul V – 1.00 ) .
Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea
categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa
acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.
Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru terenurile enumerate la art. 464 alin. 1 din codul fiscal.
Consiliul local poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru terenurile enumerate la art. 464 alin 2 din codul
fiscal, în condițiile art. 464 alin. 3.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2)

MIJLOACE DETRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA
I. VEHICULE INMATRICULATE

( lei / 200 cm3 sau fracţiune din acestea)
7

Mijloc de transport
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la
1600 cm3, inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv,
precum şi autoturismele de teren din producţie internă
8. Tractoare înmatriculate

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016
lei / 200 cm³ sau fracţiune din aceasta
8
9
18
72
144
290
24
30

II VEHICULE INREGISTRATE
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

lei/200 cm3
3
5
100 lei/an

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Art.470 alin.(5)

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in
operatiunile de transport intern si international
ANUL FISCAL 2016
- lei Ax(e) motor (oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

8

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I. Vehicule cu două axe
1. Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone
2. Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone
3. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone
4. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone
5. Masa de cel putin 18 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone
2. Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone
3. Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone
4. Masa nu mai putin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone
5. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
6. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone
7. Masa de cel putin 26 tone
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone
3. Masa nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone
4. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone
5. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone
6. Masa de cel putin 32 tone

x
0
133
367
517
517
x
133
231
474
615
947
947
947
x
615
623
973
1.545
1.545
1.545

x
133
367
517
1.169
1.169
X
231
474
615
947
1.472
1.472
1.472
X
623
973
1.545
2.291
2.291
2.291

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă
cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone
Art.470 alin.(6)
Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in
operatiunile de transport intern si international
ÎN ANUL FISCAL 2016

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată
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Ax (e), motor (oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut

Alte sisteme de
suspensie pentru axele,
motoare

I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone
2. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone
3. Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone
4. Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone
5. Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone
6. Masa nu mai putin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone
7. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
8. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone
9. Masa de cel putin 28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone
3. Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone
4. Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone
5. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone
6. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone
7. Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone
8. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
9. Masa de cel putin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2. Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2. Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone
3. Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3
1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2. Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone
10

x
0
0
0
60
137
320
414
747
747
x
128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984
x
1.579
2.197
2.197
x
1.395
1.937
2.679
2.679
x
794
960

X
0
0
60
137
320
414
747
1.310
1.310
X
299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012
X
2.197
2.986
2.986
X
1.937
2.679
3.963
3.963
X
960
1.434

3. Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone
Remorci, semiremorci sau rulote
Art.470 alin.(7)

1.434
1.434

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016
Impozitul, în lei
9
34
52
64

Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
Mijloace de transport pe apă
Art.740 alin.(8)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement *)
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până
la 3.000 tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone
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21
56
210
500
210
X
559
909
1398
2237
182
X
182
280
490

2.283
2.283

NOTA: Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport enumerate la art. 469 alin. 1 din codul fiscal.
Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul
agricol. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, se aplică începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de
transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

CAPITOLUL

IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR

Art.474 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu
urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) Peste 1.000 m²

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016
Taxa, în lei
6
7
8
10
13
14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care
2
depăşeşte 1.000 m

NOTĂ: Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform art. 474 alin (1).
Art.474 alin.(3)
Art.474 alin.(4)
Art.474 alin.(5)

Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism
Taxă avizare certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului sau de către primari
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o
clădire rezidenţială sau clădire – anexă
NOTĂ: taxa și valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică
decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform codului fiscal
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30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului

15 lei
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii

Art.474 alin.(6)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte
construcţii, altele decât cele rezidențiale sau clădiri anexă

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii

Art.474 alin.(8)

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale

Art.474 alin.(9)

Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau 0,1% din valoarea impozabilă a construcțiilor
totală unei construcţii

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor
Art.474 alin.(10)
în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările
de organizare de şantier în vederea realizării unei
Art.474 alin.(12)
construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de
construire
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere
Art.474 alin.(13)
de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere,
Art.474 alin.(14) tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de
afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
Art.474 alin.(15) racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare,
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu

13

15 lei

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie
0-8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie.

13 lei

Art.474 alin.(16)

Taxa
pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

9 lei

Art.475 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

20 lei

Art.475 alin.(2)

Art.475 alin.(3)

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor
din sectorul agricol
Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică a căror
activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte
activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională – CAEN
NOTA: - Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în

80 lei

a. 400 lei, pentru o suprafaţă de până
la 500 m2
b. 800 lei pentru o suprafaţă mai mare
de 500 m2.

cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite
de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau
standul de comercializare.

Art.475 alin.(3)

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de comerț potrivit Clasificării a.
1000 lei, pentru o suprafaţă de până
activităţilor din economia naţională – CAEN
la 500 m2
NOTA: - Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de comerț, în cazul în care
b. 2000 lei pentru o suprafaţă mai
comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către
2
primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul mare de 500 m .
de comercializare.
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NOTĂ: Sunt scutite de la plata pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor persoanele enumerate la art. 476 alin 1 din codul fiscal.
Consiliul local poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru lucrările descrise la
art. 476 alin 2 din codul fiscal.

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art.477 alin.(5)

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
Art.478 alin.(2) a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

3% din valoarea serviciilor de reclamă şi
publicitate
- lei/m2 sau fracţiune de m2 32
23

NOTA : In conformitate cu prevederile art. 478. - (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate,
cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al
municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. La nivelul municipiului Bucureşti, această taxă
revine bugetului local al sectorului în raza căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.
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CAPITOLUL VI -

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016

Art.481 alin.(1)

a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru,
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională;

Impozitul pe spectacole

b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la
lit. a)

NOTA : Art. 483. - Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în
comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a
impozitului
Sunt scutite de plata impozitului spectacolele organizate in scopuri umanitare.

CAPITOLUL

VII

TAXE SPECIALE / ALTE TAXE LOCALE

DENUMIREA TAXEI

Nivel 2016

Art.484 alin.(1)
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Taxă pentru utilizarea infrastructurii
locale ( taxa vehicul lent )
- lei/an/mopedă
- lei/an/vehicul cu
tracţiune animală
- lei/an/maşină sau
vehicul cu masa
egala sau mai mica
de 7.500 kg.
Nota: Taxa se referă la mopedele,
atelajele, maşinile şi vehiculele care sunt
înregistrate de Primaria comunei Maureni
Taxa pentru obtinerea autorizatiei speciale
de transport pe DC 83 A şi pe drumurile
modernizate, pentru autovehicule cu mase
si/ sau gabarite ce depășesc limitele
maxime aprobare de consiliul local :
- eliberare aviz prealabil si/sau
autorizatie speciala de transport la cerere,
- in regim normal
- in regim de urgenta
- societăţile comerciale cu profil
agricol care îşi desfăşoară activitatea
pe raza localităţii Măureni şi Şoşdea
şi care lucrează efectiv terenuri în
una din cele două localităţi sau care
transporta persoane
- la constatarea lipsei autorizatiei
speciale pe traseu
la depasire de greutate sau gabarit
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10 lei/an
10 lei/an
80 lei/an

70 lei /operatie
150 lei /operaȚIE,
1.100 lei/ luna numai în perioada în care utilizează infrastructura
locală

650 lei /operatie

Art.484 alin.(1)
Taxă pe perioada ocupării domeniului
public sau privat al Consiliului Local
pentru
executarea
lucrărilor
de
branşamente, racorduri şi extinderi de
reţele edilitare subterane, de către
persoane fizice şi juridice cu excepţia
serviciilor publice de subordonare locală

4 lei/ mp/zi pt. persoane juridice

2 lei/ mp/zi pt. persoane fizice

Art.484 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea Certificatelor de
atestare fiscală

10 lei

Art.484 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea Certificatului de
atestare
a
edificării/extinderii
construcţiei
( persoane fizice şi juridice )

10 lei

Art.486 alin.(4)

Taxa divorț administrativ

500 lei

Art.486 alin.(5)

Taxă eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri

32 lei

Art.484 alin.(1)

Taxă eliberări acte în regim de urgenta

50 lei
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NOTĂ : Prin regim de urgenta se întelege prestarea serviciului public pe loc, sau pana la sfârşitul programului de lucru cu publicul din ziua respectiva. Taxa
se achita anticipat la casieria primăriei, iar chitanţa constituie anexă a cererii prin care se solicită serviciul respectiv. In cazul in care prestaţia nu se efectuează
in regim de urgenta, taxa se restituie la cerere.

CAPITOLUL VIII – LIMITE MINIME ȘI MAXIME AMENZI
A. LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.493 alin.(2)

Art.493 alin.(3)

Art.493 alin.(4)

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2016
depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin.
(12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c),
art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la
279 lei;
nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13),
art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474
alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696
lei.
încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
la 325 lei la 1.578 lei.

B. LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art.493 alin.(5)

NIVELURILE
PENTRU ANUL 2016
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%, respectiv:
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depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c),
alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b)
şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la
210 lei la 837 lei;
nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13),
art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474
alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 837 lei la 2088
lei.
încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
la 975 lei la 4737 lei.

II.

LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
(anexă modificată prin H.G. nr. 956/2009 (publicată la 24 septembrie 2009), în vigoare de la 1 ianuarie 2010)
Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

Nr. crt.

Extras din norma juridică

- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,
Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii
publice
1.

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice,
precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite
situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt
sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru
mai mare

2.

Eliberarea certificatului de producător

2

Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din
Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele şi taxele locale
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3.

4.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

4

5.
Eliberarea certificatelor de atestare fiscală (text valabil până la 30 martie 2010) ]|
Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală (text modificat prin Rectificarea nr. 0/2010 la H.G. nr.
956/2009, în vigoare de la 30 martie 2010)

Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 din
Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală

6.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico - legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

2

7.

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8.

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului

13

9.

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite de
autorităţile străine

2

11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2
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CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea
permiselor de vânătoare şi de pescuit
1.

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau
prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără
cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
cetăţenilor români

4

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

5

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor
pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

2.

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul
permanent de evidenţă a populaţiei

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

3.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1.

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

X

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B,
B1 şi B+E

5

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A
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Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 70/2009

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile
sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr,
D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv

24

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile
sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E. D+E

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

2.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru
categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru
persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru
categoriile B, B1, B+E

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru
categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

4.

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea
aceleiaşi categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

72

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1.

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

X

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

52

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg
inclusiv

23

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
2.

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent
sau temporar

3.

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

125
8
357

CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date
1.

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional
de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere
şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

4

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
1.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru
terenurile agricole şi forestiere

III.
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OUG NR. 83/2013 privind taxele judiciare de timbru
Anexa - Lista cuprinzând taxele judiciare de timbru

Nr.
crt.
1.

Extras din norma juridică
Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la
instanţele judecătoreşti

- lei a) până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;
b) între 501 lei şi 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;
c) între 5.001 lei şi 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000
lei;
d) între 25.001 lei şi 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte

24

25.000 lei;
e) între 50.001 lei şi 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte
50.000 lei;
f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

2.

În cazul acţiunilor posesorii

3.

Acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de 20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul
proprietate

4.

În cazul cererilor care au ca obiect servituţi

20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituţii.

5.

Cererile în materia partajului judiciar

a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora;
b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei - părţi ce se cuvine
fiecărui coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea
de proprietate comună - 3% din valoarea creanţelor a căror recunoaştere
se solicită;
d) cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se
solicită;
e) cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive - 3% din valoarea părţii
de rezervă supusă reîntregirii prin reducţiunea liberalităţilor;
f) cererea de partaj propriu - zis, indiferent de modalitatea de realizare a
acestuia - 3% din valoarea masei partajabile.
Dacă cererile în materia partajului judiciar se formulează în cadrul aceleiaşi
acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei
partajabile.

6.

Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii
speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI - a din Legea nr.
134/2010

50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, pentru
cererile a căror valoare depăşeşte 2.000 lei

7.

Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al
cărţii a VI - a din Codul de procedură civilă

200 lei

8.

Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără
drept

100 lei

20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită.
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9.

Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când
sunt neevaluabile în bani

50 lei dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, dacă
valoarea ei depăşeşte 2.000 lei.

10. Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru
daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei

100 lei

11. a) cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui
drept nepatrimonial;
b) cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic
nepatrimonial;
c) cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat
sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume
de bani;
d) acţiunile în grăniţuire; în ipoteza în care prin aceeaşi cerere
se revendică şi o porţiune de teren, la taxa judiciară de timbru
stabilită pentru acţiunea în grăniţuire se adaugă şi taxa
corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate.

100 lei

12. Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când
nu este accesorie acţiunii în constatarea nulităţii, anularea,
rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial

50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru
cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei

13

cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant
la proces - pentru care se solicită recuzarea

100 lei

14

cereri de strămutare în materie civilă

100 lei

15

cereri de repunere în termen

20 lei

16

cereri de perimare

20 lei

17

cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost
stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din
Codul de procedură civilă

20 lei

18

cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii
de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din
Codul de procedură civilă

-20 lei
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19

cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se
datorează părţilor

20

cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute

21

cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate
la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă

22

cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la
dosar, pentru fiecare exemplar de copie

1 leu/pagină

23

cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se
atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de
judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1 leu/pagină

24

cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de
copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt
definitive

25

cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele
decât hotărârile judecătoreşti, pentru fiecare titlu

20 lei

26

cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării
provizorii

50 lei

27

contestaţiei la executarea silită

28

În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în
bani

29

Cererile de întoarcere a executării silite

30

cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei
hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor

20 lei

31

cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

100 lei

32

cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra
navelor şi aeronavelor

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei
judecare a fost suspendată
50 lei
0,20 lei/pagină

5 lei pentru fiecare exemplar de copie

nu poate depăşi suma de 1.000 lei
100 lei
50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru
cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei

1.000 lei
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33

contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea
împotriva încheierii de soluţionare a contestaţiei

20 lei

34

cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru
modificarea statutului acestora

300 lei

35

cereri pentru dobândirea personalităţii juridice

200 lei

36

cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către
asociaţiile fără scop lucrativ

100 lei

37

pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe

100 lei

38

pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet

100 lei

39

cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de
marcă

300 lei

40

Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la
instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei

200 lei

41

Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca
obiect înregistrări în registrul comerţului

100 lei

42

pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit.
a)

200 lei

43

pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit.
b) şi c) din Codul civil

50 lei

44

cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea
prestaţiei compensatorii

50 lei

45

pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi
care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului

46

orice altă cerere neevaluabilă în bani

20 lei fiecare cerere
20 lei

În materia contenciosului administrativ
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48

cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea
dreptului pretins

49

cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi
repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ

50 lei
10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei

Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
50

contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei
Notarilor Publici

100 lei

51

plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de
îndeplinire a unui act notarial

20 lei

Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată
52

cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între
birourile executorilor judecătoreşti

20 lei

53

plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi
îndeplini atribuţiile prevăzute de lege

20 lei

54

cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei
executorului judecătoresc

20 lei

În materie contravenţională
plângerea împotriva procesului - verbal de constatare şi
sancţionare a contrave nţiei

20 lei
Carte funciara

Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară când nu pun în
discuţie fondul dreptului

50 lei

Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de
locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului

20 lei

Cererile adresate Ministerului Justiţiei
cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe
înscrisuri

10 lei pentru fiecare înscris ori copie

29

cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

300 lei

cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de
consilier juridic

100 lei

cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii
calificării profesionale de traducător

100 lei

Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor
judecătoreşti

50% din:
a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani,
soluţionată de prima instanţă, dar nu mai puţin de 20 lei;
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor
evaluabile în bani, dar nu mai puţin de 20 lei.

Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti

100 lei

În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a
normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile
în bani recursul

50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 100 lei

cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului
împotriva
a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în
acţiunea de partaj;
b) încheierea de suspendare a judecării cauzei;
c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată
sau pentru lipsa calităţii de reprezentant.

20 lei

cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului
împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti
a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură,
inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat;
b) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul
pretins;
c) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată;

50 lei
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d) hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor.
Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai
considerentele hotărârii

100 lei

Pentru formularea contestaţiei în anulare

100 lei

Cererea de revizuire

100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale

100 lei pentru fiecare motiv invocat

Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia
celor scutite de plata taxei judiciare de timbru

20 lei

Preşedinte de şedinţă ,
Băbuț Ludovica
Contrasemnează
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE
PRIMAR,
Traian Puşcaş

Compartiment contabilitate,
Referent III,
Eneșel Daniela
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