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ANEXA   

  
LA H.C.L. Segarcea nr.   48 /2008  privind nivelul impozitelor si taxelor locale cu 

aplicabilitate în anul 2009 
  
 CAPITOLUL I 
 Dispozitii generale  
 
 Definitii  
 Art. 1. - In intelesul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:  
 a) rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii;  
 b) zone din cadrul localitatii - zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul
localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, 
conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice 
cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.  
  c) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială,
numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil;
nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte
la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren
şi/sau clădire. 
 
 Impozite si taxe locale  
 Art. 2. - Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:  
 a) impozitul pe cladiri;  
 b) impozitul pe teren;  
 c) impozitul pe mijloacele de transport;  
 d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;  
 e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;  
 f) impozitul pe spectacole;  
 g) taxe speciale;  
 h) alte taxe locale.  
 
 CAPITOLUL II 
 Zone in cadrul localitatii 
  
 Art. 3 - (1) In cadrul localitatii Segarcea, se delimiteaza 4 zone si anume: 
 ZONA A - cuprinde zona blocurilor situate pe strazile Republicii si Unirii; 
 ZONA B - cuprinde str. Unirii de la intersectia cu str. Şos.Deleni pana la intersectia cu str.Republicii si str.
Republicii de la intersecţia cu str. Dealului pana la intersecţia cu str. Şos.Deleni; 
 ZONA C - cuprinde toate strazile cu exceptia celor din ZONELE A, B si D; 
 ZONA D - cuprinde strazile din Cart. Florica, str. Dealul Viilor, Dorului, Eroilor, Parului la vest de str. 
Prunului si cele situate la S-V de str. Duzilor, delimitata de str. Republicii si la vest de linia CFR. 
  (2) terenul extravilan se imparte in doua categorii de folosinta si anume: 
  ZONA a A-a tarlalele : 

54;55;58;59;60;61;62;63;64;65;66;74;75;76;131;135;136;137;138;140;163;164;165;1661;67;168;169;170;170/1;171;172;173;174;17
4/1;175;175/1;176;177;178;179;180;181;186;187;188;189;190;191;191/1;194;198;202;203;204;205;206;207;208;209;210;211;212;2
15;217;223. 
98;99;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;144;145;146;14
7;148;151. 

 
ZONA a B-a – tarlalele : 
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32;33;34;35;36;36/1;37;38;39;40;41;44;45;49;50;53;56;57;88;89;90;90/1;91;92;94;95;95/1;95/2;96;97;100;100/1;139;172;193;195;1
96;197;199;200;201;212;213;214;218;219;220;221. 
125/1;14;142;143;149;150;152;153;154;155;156;157;158;159;160;161;161/1;161/2;161/3;162; 162/1. 

 
 
CAPITOLUL III 

 Impozitul şi taxa pe clădiri  
 Reguli generale  

 Art. 4                                                                                                                                                                                                                                            
(1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea 
cladire, exceptand cazul in care in prezenta hotarare se prevede diferit.  

 (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri
prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este
amplasată clădirea. 
 (3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte
taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 (4) In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre 
proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea 
sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun 
datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.  
 (5) În înţelesul prezentului titlu, clădire este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub
nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot
servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele
asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele
din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri." 
 

Scutiri  
 Art.5. -  Scutiri 
(1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: 
1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori
case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice; 
3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial
în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice; 
4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau
particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice; 
5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi
posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni; 
7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii; 
10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; 
11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice; 
12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; 
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13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
din România, republicată; 
14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de
îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele
afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice; 
15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi
care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
alte activităţi economice; 
16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie; 
17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau
pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte
activităţi economice; 
18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori
legali sau testamentari; 
19. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii
consiliului local. 
(2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei
clădiri. 
(3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10-13 se aplică pe durata pentru care proprietarul este
obligat să menţină afectaţiunea de interes public. 
  

Calculul impozitului pentru persoane fizice  
 Art.6. - (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. 

(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare tipului clădirii respective. 

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite
desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în
lei/m2, din tabelul următor:  

 
VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

Art. 6 alin. (3) 

NIVELURILE PENTRU ANUL FISCAL 2009 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Tipul clădirii 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

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 

669 397 

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 

182 114 

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 

114 102 

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 

68 45 

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor 
juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor 
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

 
(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor 

nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu 
sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.  
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 (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie
corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
 
 
 
 
 
 

 Rangul localităţii 
Zona în cadrul localităţii 

III 
A 2,30 
B 2,20 
C 2,10 
D 2,00 

 
 (6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de 
corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.  
 (7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(6), se reduce în
funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal
de referinţă; 

b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi,
valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se majorează cu câte
5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 
 (81) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se
consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări." 
  (9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata 
construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 
1,20.  
 
 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri  
 Art.7. - (1) Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care nu sunt 
inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:  
 a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;  
 b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;  
 c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;  
 d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.  

(11) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin
succesiune legală. 
 (2) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se 
determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de 
proprietar.  
 (3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de 
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt 
situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin 
hotarare a Guvernului.  
 
 Calculul impozitului datorat de persoanele juridice  
 Art. 8. - (1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare 
asupra valorii de inventar a cladirii.  
 (2) Cota de impozit se stabileste prin aplicarea cotei de 1.5% asupra valorii de inventar a cladirii. 
 (3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea 
proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare. 
  (31) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice
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locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile
de la data terminării lucrărilor respective." 
 (4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce 
cu 15%.  
 (5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă
a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea
proprietarului - persoană juridică. 
 (6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluat  în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin  , cota 
impozitului pe cladiri este de 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii înregistrat  în contabilitatea persoanelor 
juridice, p n  la sf r itul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excep ie cl dirile care au fost amortizate potrivit 
legii, în cazul c rora cota impozitului pe cl diri este cea prev zut  la alin.(2).  
 (7) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia se aplică următoarele reguli: 
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; 
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa
cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri
este datorat de locator." 
  (8) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva 
sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.  
 
 Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor  
 Art. 9. - (1) In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe 
cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost 
dobandita sau construita.  
 (2) In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire 
inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost 
instrainata, demolata sau distrusa.  
 (3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in 
care impozitul se aplica acelei persoane.  
 (4) In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul
pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.  
  (5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune
o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază
de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. 
 (6) Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are 
obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in 
termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.  

 (7) Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată
până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale
locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-
teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu
termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea
achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor
prezentului alineat sunt nule de drept. 
 
 Plata impozitului  
 (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care
contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 
 
 

CAPITOLUL IV 
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 Impozitul şi taxa pe teren  
 Reguli generale  
 Art.11.- (1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual,
exceptand cazurile in care in prezenta hotarare se prevede altfel. 
  (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren
prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este
amplasat terenul.  

(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în
condiţii similare impozitului pe teren.  
 (4) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza 
impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor 
in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.  
  (5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar. 

(6) În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul
pe teren este datorat de locator. 

 
 Scutiri  
 Art. 12.- Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:  
 a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;  
 b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;  
 c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;  
 d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;  
 e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;  
 f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru 
activitati economice;  
 g) orice teren proprietate a statului, a unit[\ilor administrativ-teritoriale sau a altor institu\ii publice,aferent unei 
cladiri al c[rui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, except`nd suprafetele acestuia folosite pentru activitati 
economice;  
 h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea 
acestuia; 

i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice 
terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva 
inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca 
zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o 
hotarare a consiliului local, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;  
 j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de naviga ie, terenurile aferente infrastructurii portuare, 
canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de 
imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosin   a terenului, emis de oficiul jude ean de cadastru  i 
publicitate imobiliar ;  
 k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de 
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si 
terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;  
 l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;  
 m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau
testamentari;  
 n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art.4 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati 
economice.  
 o) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este 
obligat sa mentina afectatiunea de interes public;  
 p) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe 
durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;  
 r) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe 
durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public. 
 
 Calculul impozitului  
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 Art. 13.- (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii 
in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. 
 
 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2009- 
lei/ha**) - 

Nivelurile impozitului, pe ranguri 
de localităţi 

  (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, 

impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 

următorul tabel:Zona în cadrul localităţii 
III 

A 4.681 
B 3.180 
C 1.511 
D 880 

 (3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta 
decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului , exprimata
in hectare cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la Art. 5 
 
 Art. 5 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

Art. 13 alin. (4) 

NIVELURILE ÎN ANUL FISCAL 2009 
Zona 

- lei/ha - 
Nr. 
crt. 

Zona 
Categoria de folosinţă 

A B C D 
1 Teren arabil 60 45 39 33 
2 Păşune 45 39 33 27 
3 Fâneaţă 45 39 33 27 
4 Vie 99 75 60 39 
5 Livadă 114 99 75 60 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
60 45 39 33 

7 Teren cu ape 33 27 18 X 
8 Drumuri şi căi ferate X X X X 
9 Neproductiv X X X X 

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se 
stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, 
nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea 

Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor 
impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul că 1 m2 = 0,0001 ha. 

 (51) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), 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 pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(5) numai dacă îndeplinesc,
cumulativ, următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut
la lit. a). 

(52) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat
de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2). 

6) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea 
 numarului de hectare  ale terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel: 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
Art. 13 alin. (6) 

- lei/ha - 

NIVELURILE  PENTRU ANUL 2009 Nr. 
crt. 

Zona 
Categoria de folosinţă Zona 

0 1 A B 
1 Teren cu construcţii 44 40 
2 Arabil 72 68 
3 Păşune 40 36 
4 Fâneaţă 40 36 
5 Vie pe rod, alta decât cea 80 76 
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prevăzută la nr. crt. 5.1 
5.1 Vie până la intrarea pe rod X X 
6 Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1 
80 76 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 

24 20 

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

X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

8 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 48 40 
9 Drumuri şi căi ferate X X 
10 Teren neproductiv X X 

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren 
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, 
după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

(7) 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, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea
nulităţii. 

(8) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în
actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere
suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din
lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară,
iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se
înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală." 
 

 

Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului  
 Art. 14.- (1) Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii 
urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.  
 (2) Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate
asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat 
transferul dreptului de proprietate asupra terenului.  
 (3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul
se aplica acelei persoane.  
 (4) Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an sau in cursul anului 
intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare
celei in care a intervenit modificarea.  
 (5) Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru intregul teren situat in 
intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta 
modificare.  
 (6) Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de 
specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.  

 (61) Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată
până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale
locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-
teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu
termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea
achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor
prezentului alineat sunt nule de drept. 
 (7) Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia
la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data 
modificarii folosintei.  
 

 Plata impozitului  
Art. 15. -(1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie

şi 30 septembrie inclusiv. 
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(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care
contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 
 
  
  
 
 
 
 CAPITOLUL V 
 Taxa asupra mijloacelor de transport  
 Reguli generale  
 Art. 16. - (1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania 
datoreaza un taxă anuală pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.  
 (2) Taxa prevazută la alin. (1), denumit in continuare taxă asupra mijloacelor de transport, se plateste la bugetul 
local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.  
  (3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 

 (4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă,
impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. 
 

Scutiri  
 Art. 17. Taxa asupra  mijloacelor de transport nu se aplica pentru:  
 a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt
adaptate handicapului acestora;  
 b) mijloacele de transport ale institutiilor publice;  
 c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri 
in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in 
conditii de transport public.  

d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 Calculul impozitului 

Art. 18. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform 
celor prevazute in prezentul capitol. 
  (2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, taxa pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de 
capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma 
corespunzatoare din tabelul urmator: 
 

NIVELURILE PENTRU ANUL FISCAL 2009 
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune

din aceasta 
Tipuri de autovehicule X 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm3 inclusiv 

7 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 15 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 30 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 60 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 120 
6. Autobuze, autocare, microbuze 20 
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă 

25 

8. Tractoare înmatriculate 15 
 (3) In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele,  
motoretele si scuterele respective.  
 (4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
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Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv în 

operaţiunile de transport 
intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport 
intern şi internaţional 

  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 
Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

I. Vehicule cu două axe         
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai 

mult de 13 tone 
0 72 0 102 

  2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai 
mult de 14 tone 

72 198 102 282 

  3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai 
mult de 15 tone 

198 278 282 397 

  4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai 
mult de 18 tone 

278 630 397 899 

II. Vehicule cu 3 axe         
  1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai 

mult de 17 tone 
72 125 102 178 

  2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai 
mult de 19 tone 

125 255 178 364 

  3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai 
mult de 21 de tone 

255 331 364 473 

  4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu 
mai mult de 23 de tone 

331 510 473 729 

  5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu 
mai mult de 25 de tone 

510 793 729 1.132 

  6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu 
mai mult de 26 de tone 

510 793 729 1.132 

III. Vehicule cu 4 axe         
  1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu 

mai mult de 25 de tone 
331 336 473 479 

  2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu 
mai mult de 27 de tone 

336 524 479 748 

  3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu 
mai mult de 29 de tone 

524 832 748 1.188 

  4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu 
mai mult de 31 de tone 

832 1.234 1.188 1.762 

  5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu 
mai mult de 32 de tone 

832 1.234 1.188 1.762 

 
(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă

autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul
următor: 
 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală 

maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
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Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv în 

operaţiunile de transport 
intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport 
intern şi internaţional 

  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 
Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe         
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai 

mult de 14 tone 
0 0 0 0 

  2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai 
mult de 16 tone 

0 0 0 0 

  3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai 
mult de 18 tone 

0 33 0 46 

  4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai 
mult de 20 de tone 

33 74 46 105 

  5. Masa nu mai puţin de 20 de tone, dar nu 
mai mult de 22 de tone 

74 173 105 246 

  6. Masa nu mai puţin de 22 de tone, dar nu 
mai mult de 23 de tone 

173 223 246 318 

  7. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu 
mai mult de 25 de tone 

223 402 318 574 

  8. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu 
mai mult de 28 de tone 

402 705 574 1.007 

II. Vehicule cu 2+2 axe         
  1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu 

mai mult de 25 de tone 
69 161 98 230 

  2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu 
mai mult de 26 de tone 

161 264 230 377 

  3. Masa nu mai puţin de 26 de tone, dar nu 
mai mult de 28 de tone 

264 388 377 554 

  4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu 
mai mult de 29 de tone 

388 469 554 669 

  5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu 
mai mult de 31 de tone 

469 770 669 1.099 

  6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu 
mai mult de 33 de tone 

770 1.068 1.099 1.525 

  7. Masa nu mai puţin de 33 de tone, dar nu 
mai mult de 36 de tone 

1.068 1.622 1.525 2.316 

  8. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu 
mai mult de 38 de tone 

1.068 1.622 1.525 2.316 

III. Vehicule cu 2+3 axe         
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu 

mai mult de 38 de tone 
850 1.183 1.214 1.689 

  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu 
mai mult de 40 de tone 

1.183 1.608 1.689 2.296 

IV. Vehicule cu 3+2 axe         
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu 

mai mult de 38 de tone 
751 1.043 1.073 1.489 

  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu 
mai mult de 40 de tone 

1.043 1.442 1.489 2.060 

  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu 
mai mult de 44 de tone 

1.442 2.133 2.060 3.047 

V. Vehicule cu 3+3 axe         
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu 

mai mult de 38 de tone 
427 517 610 738 

  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu 
mai mult de 40 de tone 

517 772 738 1.102 

  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu 
mai mult de 44 de tone 

774 1.229 1.102 1.755 

 
 

 (6) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de 
autovehicule prevazuta la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din 
tabelul urmator: 
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NIVELURILE  PENTRU ANUL 
2009 Masa totală maximă autorizată 

Taxa, în lei 
a. Până la 1 tonă inclusiv 7 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 24 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 37 
d. Peste 5 tone 46 

 (7) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc 
de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt 
document similar.  

(8) În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2008, pentru fiecare mijloc de transport
cu masa prevăzută la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, întreprinderile şi operatorii de transport rutier astfel cum sunt aceştia definiţi în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare pe
propria răspundere, până la data de 31 martie 2008, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în
cursul anului cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional. 
 
 Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport  
 Art. 19. - (1) In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe 
mijlocul de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de 
transport a fost dobandit.  
 (2) In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din 
evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, impozit pe  
mijlocul de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare 
celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.  
 (3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru a 
reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.  
  (4) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de
transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază
teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea
survenită. 

(5) Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate
fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse
orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii
administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la
data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se
face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale.
Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule
de drept. 

 
 Plata taxei  
 Art.20.   

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10% .  

(3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a
mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării,
impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se
înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. 

(4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a
anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să achite integral
impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel: 

a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual; 
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie

a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare
celei în care expiră înmatricularea. 
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(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este
datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe
mijlocul de transport cumulat al acestora. 
 
  
 
 CAPITOLUL VI 
 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor  
 Reguli generale  
 Art.21. - Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta in prezentul
capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritatii 
administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.  
 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize 
asemanatoare  

Art. 22. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma 
stabilita de consiliul local  in tabelul urmator: 

1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban NIVELURILE PENTRU ANUL 
2009 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa - lei - 
a) Până la 150 m2 inclusiv 4 
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 5 
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 7 
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 8 
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 10 
f) Peste 1.000 m2 10+1 leu/m2 pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 

2.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări  6  pentru fiecare m2 afectat 
3.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, 
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 
firmelor şi reclamelor 

 6  pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

4.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri 
şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, 
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

 9  pentru fiecare racord 

5.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile 
de specialitate din cadrul consiliului judeţean 

11 

6.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă 

 7  

 
 (2) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca 
locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.  
 (3) Pentru taxele prevazute in prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de 
constructie, se aplica urmatoarele reguli:  
 a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita 
avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;  
 b) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data 
la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind 
valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;  
 c) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de
constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa 
datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;  
 d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii 
administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata 
de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei 
publice locale.  
 (4) In cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de 
constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 5.  
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 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii 
similare  
  
 Art. 23  
 (1)        
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice în 

anul 2009:  
 In mediul urban   57 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de 
funcţionare 

 14  

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliul local 

 23  pentru fiecare m2 sau fracţiune 
de m2 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
producător 

 57 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

1500 

  (11) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs
pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzut la al 1. 

(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare este de 100 lei. 
(3) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din

economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările
ulterioare, în clasa 5530 - restaurante şi 5540 - baruri, datorează bugetului local al oraşului o
taxă pentru eliberarea autorizaţiei în sumă de 1.500 lei,iar pentru vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică o sumă de 750 lei, stabilită de către
consiliul local.  

(6) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în 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. 

Scutiri  
 Art. 24. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:  
 a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;  
 b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 
infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;  
 c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;  
 d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie 
publica;  
 e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.  
 
 CAPITOLUL VII 
 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  
 Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate  
 Art. 25. - (1) Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui
contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in prezentul 
articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si 
audiovizuale.  
 (2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama si 
publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza 
serviciile de reclama si publicitate.  
 (3) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la 
valoarea serviciilor de reclama si publicitate.  
 (4) Cota taxei se stabileste de consiliul local, si este de 3%.  
 (5) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi 
obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.  

(6) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii 
urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.  
 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate  
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 Art. 26. - (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al 
autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj 
respectiva.  
 (2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea 
numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu 
suma stabilita de consiliul local, astfel:  
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate 

NIVELURILE  PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 

 - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în 
care persoana derulează o activitate 
economică 

 23  

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau 
structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate 

 17  

 
 (3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau
fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.  
 (4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru
rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.  
 (5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice 
locale.  
 Scutiri   

Art. 27. - (1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand  acestea fac reclama unor  
activitati economice.  
 (2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in 
acest caz taxa prevazuta la art. 25 fiind platita de aceasta ultima persoana.  
 (3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte 
mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.  
 (4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a 
instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate 
publica si educationale.  
 (5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe 
mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.  
 
  

CAPITOLUL VIII 
 Impozitul pe spectacole  
 Reguli generale  
 Art. 28. - (1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta 
activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in 
continuare impozitul pe spectacole.  
 (2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are 
loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.  
 
 Calculul impozitului  
 Art. 29. - (1) Cu exceptiile prevazute la art. 30, impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei 
de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.  
 (2) Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:  
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 a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert 
filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;  
 b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 
5%.  
 (3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de 
organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii 
biletelor de intrare sau a abonamentelor.  
 (4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au 
obligatia de:  
 a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii 
administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;  
 b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice
alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;  
 c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc tarifele 
precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;  
 d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;  
 e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, 
documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;  
 f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul 
biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor 
Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia 
Nationala pentru Sport.  
  

Reguli speciale pentru videoteci si discoteci  
 Art. 30. - (1) In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau discoteca, 
impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute in prezentul articol.  
 (2) Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin inmultirea 
numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:  

NIVELURILE  
PENTRU  ANUL FISCAL 2009 

 Manifestarea artistică 
sau activitatea distractivă: 

- lei/m2 - 
a) în cazul videotecilor 0,3  
b) în cazul discotecilor 0,6  

(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de a depune o 
declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni
calendaristice. Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective. 
 Scutiri  
 Art. 31. - Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.  
 Plata impozitului  
 Art. 32. - (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc 
spectacolul.  
 (2) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de 
specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul 
declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.  
 (3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a 
declaratiei si plata la timp a impozitului.  
  
 CAPITOLUL IX – TAXE SPECIALE  
 Art. 33 - Taxe speciale 
 

Constatarile efectuate in teren de catre functionarii primariei 10 lei 

Taxă pentru eliberare schiţă teren 10 lei 

Taxă pentru eliberarea anexa 5 şi 6(pentru  Notariat) 10 lei 

Deschiderea procedurii succesorale(eliberare anexa  1) 30 lei  
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Eliberarea certificatelor in scopul vanzarii animalelor 10lei/cap 

Eliberarea avizelor de functionare pentru punctele de lucru la o  alta adresa decat 
cea unde societatea isi are  sediul 

70 lei 

Viza anuala a avizelor de functionare 50 lei 

Intocmirea dosarelor de pensie 10 lei 

Oficiere casatorii 50 lei 

Eliberare adeverintelor 1 leu 

Eliberare anchetă socială 1 leu 

Eliberarea certificatelor de stare civil   20 lei 

Eliberare dovadă căsătorie 20 lei 

Copii xerox 0,5 lei/fila 

Aviz pentru instalarea corturilor pentru nunti 100 lei 

Aviz pentru  organizarea de nun i, botezuri  pomeni  i alte ac iuni  solicitate de 
cet  eni în fosta  coal  special  IP Teiu an: 

 - pentru  organizarea de nun i 
 - pentru organizarea  de  botezuri   
 - pentru organizarea  de pomeni   i alte ac iuni  

X 
4.50 lei 
250 lei 
150 lei 

Taxa pentru p  unatul animalelor in islazul comunal: X 

- pentru bovine si cabaline 10 lei/cap/an 

- pentru ovine   i caprine 3 lei/cap/an 

Taxa local  asupra terenurilor concesionate din incinta fostelor  C.A.P. 
65 euro/ha/an pentru suprafe ele care dep  esc 1200mp 

 0,012 euro mp/an pentru suprafetele de 1200 mp sau mai mici 

Taxă pt terenuri concesionate în scop comercial în suprafaţă peste≥5000mp≥ 
0,065euro/mp/an 

Taxa pentru concesionarea domeniului public şi privat: 
 - Zona I 
  
  
 - Zona II 
 
 
- Zona III 

 - 5 euro/mp/an - terenurile şi bunurile din zona centrală a oraşului, zona blocurilor 
situate la intersecţia străzii Republicii şi Unirii 

- 4 euro/mp/an- terenurile şi bunurile situate în piaţa oraşului, în zona blocurilor de pe 
str. Unirii(Complex)  şi zona situată la intersecţia străzii Republicii  cu Şos Deleni 

-3 euro/mp/an-  terenurile  şi bunurile  situate în celelalte puncte ale oraşului 

Taxa pentru clădirile aparţinând CLSegarcea concesionate pt activităţi economice 
2 euro/mp/lună 

Taxa pt clădiri pt  asistenţă socială şi medicală(ONG,cabinet medical etc) 
0,36 euro/mp/lună 

Taxe pentru completarea sau modificarea autoriza iilor de func ionare; X 

- schimbare titular, adaugare  sau retragere num r membrii 13 lei 

- completare sau modificare a activit  ii de baz  25 lei 

- adaugare alt punct  de lucru sau sediu 13 lei 

- eliberare  duplicat 25 lei 

- incetare activitate 10 lei 

Pentru  v nzari  animale: X 

- bovine, bubaline, cabaline  i porcine peste 6 luni 3 lei/cap 

- pentru porcine pina la 6 luni 2 lei/cap 

- pentru animale mici   i p s ri cu excep ia puilor de o zi 1 lei/cap 

- pentru pui  de o zi 8 lei/zi 

Pentru v nzare de carne prin sacrificare in punctul de sacrificare: X 

- pentru bovine 10 lei/ cap 

- pentru porcine 8 lei/cap 
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- pentru ovine  si caprine 3 lei/cap 

Taxa pentru intrarea in pia   sau t rg: 
- cu mijloace auto 
- cu mijloace hipo 

X 
2  lei 
3 lei 

Taxa pentru inmatricularea  căruţelor 35 lei 

Taxa pentru folosirea c ntarului propriu al pie ei 3 lei 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice: X 

- pentru v zarea de produse din autovehicule 5 lei/zi 

- pentru v nzarea de produse  sau prestari de  servicii  diverse 2  lei/mp/zi 

- pentru folosirea meselor, platourilor si tarabelor  din pie e  2 lei/mp/zi 

- v nzarea de produse in pia a orasului 40 lei/an 

Se  vor aplica m suri contraven ionale care vor intra în contul bugetului local pentru:  

 a) parcarea autovehiculelor pe trotuare   i  spa ii  verzi 75-100 lei 

 b) desf  urarea de activit  i f r  avizul consiliului local 100-150 lei 

 c) depozitarea gunoiului în locuri nepermise 100-150 lei 

 d) p  unatul animalelor pe spa ii verzi  i în zone ce apar in domeniului 
public 

100-150 lei 

 e) depozitarea de diferite materiale  i sta ionarea de utilaje agricole în 
domeniul public  

100-150 lei 

Persoanele care deţin câîni agresivi şi îi lasă liberi, deţinătorii acestor câini, cât şi 
persoanele care îi adăpostesc vor fi sancţionaţi cu amendă între 

100-150 lei 

Contraven iile prev zute beneficiaz  de prevederile  Ordonan ei 2/2000  i 
vor fi aplicate de c tre organele  de specialitate ale Consiliului local   i de c tre 
organele de poli ie 

 

   
 
   CAPITOLUL X 

 Alte taxe locale  
Art. 34. - (1). Pentru persoanele fizice sau juridice care detin in proprietate sau in folosinta, dupa caz, utilaje 

destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit, se percep taxe locale conform urmatorului tabel:   
Nr.crt. Denumirea utilajului Persoane fizice Persoane juridice 

1. Cazan pentru fabricat rachiu 70 70 
2. Moara pentru uruit cereale 50 50 
3. Prese ulei 50 50 
4. Sifonărie 50 50 
5. Motor pentru tăiat lemne 100 100 
6. Dărac pentru lână 50 50 
7. Combina masa sub 2 m 250 800 
8. Combina cu masa peste 2 m 550 1100 
9. Tractoare neinmatriculate 15 lei/an/pentru fiecare grupă de 200                                                                                                                

cmc sau fracţiune 
15 lei/an/pentru fiecare grupă de 

200 cmc sau fracţiune 
 (2) Termenul de plata pentru taxele prevazute la alin. (1) este 15 septembrie.  
   

 
CAPITOLUL XI 

 Facilitati comune  
 Facilitati pentru persoanele fizice  
 Art. 35. - (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 33 si art. 34 nu se aplica pentru:  
 a) veteranii de razboi;  
 b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in 
strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.  
 (2) Persoanele prev zute la art. 3 alin.(1) lit. b  i art. 4 alin (1) din Legea  recuno tin ei fa   de eroii-martiri  i 
lupt torii care au contribuit la victoria Revolu iei rom ne din decembrie 1989 nr. 341/2004, nu datoreaz : 
 a) impozitul pe cl diri pentru locuin a situat  la adresa de domiciliu; 
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 b) impozitul pe teren aferent cl dirii prev zute la lit.a); 
 c) taxa asupra mijl. de transport aferent  unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.  

(3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care 
nu s-au recasatorit.  
  (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat
şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate." 
 (5) In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica prevazuta
la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.  
 (6) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice 
prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).  
 (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de 
persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).  
 (7(1)) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplic  doar  pentru un singur mijloc de transport, 
la alegerea persoanelor fizice prev zute la alin. (1)  i (2). 
 (8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica unei persoane incepand cu prima zi
a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.  
 (9) Persoanele fizice si/sau juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le 
detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent
si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru 
aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea
autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.  
 (10) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de 
timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, dac  încheierea procedurii succesorale a fost 
f cut  în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Aceast  tax  nu se datoreaz  nici în cazul autorilor 
deceda i anterior datei de 1 ianuarie 2005, dac  încheierea procedurii succesorale a fost f cut  p n  la data de 31 
decembrie 2005 inclusiv. 
 (11) Taxele de timbru prev[zute la art. 4 alin(1) din O.G. 12/1998, republicat , cu modific rile ulterioare, 
referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate  i ale altor drepturi reale ce au ca obiect 
terenuri f r  construc ii, se reduc la jum tate.  
 (12) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă: 
a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; sau 
b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

(13) Scutirile de impozit prevăzute la alin. (12) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data
dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia."
a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; sau 
b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

(14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. (12) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data
dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia."
 

 
Facilitati pentru persoanele juridice  

 Art. 36 
(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pt eliberarea 

certificatelor, avizelor, autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art 33 şi 34 nu se aplică : 
a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului, Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice ; 
b) fundaţiilor testamentare constituie conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de 

cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural ; 
c) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate

care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi
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reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte
persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii." 
 d) Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic." 
 
 Scutiri si facilitati pentru persoanele  juridice 

Art. 36 -1. Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum  i 
terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cl diri, a impozitului pe teren  i a taxei pentru 
eliberarea autoriza iei de construire.  
 
 Scutiri si facilitati stabilite de consiliul local  
 Art. 37. - (1) Consiliul local  acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o 
cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.  
 (2) Consiliul local  acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent 
cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit.  
 (3) Consiliul local  acorda scutire 100% de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru 
persoanele ale caror venituri lunare constau in exclusivitate din ajutor social şi o reducere de 50% de la plata 
impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât 
salariul minim brut pe ţară pentru fiecare membru de familie în parte.  
 (4) In cazul unei calamitati naturale, consiliul local  acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe
teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.  
 (5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica persoanei 
respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea
scutirii sau reducerii.  
  (6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri 
şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor 
de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. 
   

 
CAPITOLUL XII 
Alte dispozitii comune 

 
Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale  

 Art. 38. - Autoritatile administratiei publice locale  asigura accesul gratuit la informatii privind impozitele si taxele 
locale.  
  
 Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale  
 Art. 40. - Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile 
pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente. 
 
  

CAPITOLUL XIII 
 Sanctiuni  
 Sanctiuni  
 Art. 41. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea disciplinara,  
contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.  

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere ; 
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere ; 
c) nerespectarea prevederilor  referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile,

precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; 
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, precum şi

depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 
 (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la
alin. (2) lit. b)-d), cu amendă de la 200 lei la 500 lei. 
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LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

  NIVELURILE  PENTRU ANUL 2008 
Art. 41 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 200 de lei, iar cele 

de la lit. b)-d) cu amendă de la 200 de lei la 500 de lei. 

 
  NIVELURILE PENTRU ANUL 2008 

Art. 41 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, 
a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 230 de lei la 1.130 de lei. 

 
 
 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
  NIVELURILE PENTRU ANUL 2008 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se 
majorează cu 300%, respectiv: 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 200 de lei la 800 de lei, iar cele 
de la lit. b)-d) cu amendă de la 800 de lei la 2.000 de lei. 

Art. 41 alin. (6) 

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 920 de lei la 4.520 de lei. 

 (5) Constatarea contraven iilor  i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre primari  i persoane împuternicite din 
cadrul compartimentelor de specialitate ale autorit  ii publice locale. 
 (6) Limitele amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.  
 (7) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) li se aplica dispozitiile legii.  
  

 
 
 
CAPITOLUL XIV 

 Dispozitii finale  
 Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale  
 Art. 42. - (1 ) Impozitele si taxele locale precum si amenzile si penalitatile aferente acestora, constituie integral venituri la 
bugetele locale ale autoritatilor administrativ-teritoriale.. 
 (2) Impozitul pe cladiri, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii 
administrativ-teritoriale in raza careia este situata cladirea respectiva.  
 (3) Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii 
administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul respectiv.  
 (4) Cu exceptiile prevazute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum si amenzile si penalitatile aferente acesteia 
constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia trebuie inmatriculat mijlocul de transport respectiv.  
 (5) Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilita in concordanta cu prevederile art. 18 alin. (4) si (5), 
precum si amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a 
drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie venituri la bugetul judetean.   
 (6) Taxele locale prevazute la capitolul VI din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-
teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul 
primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al 
consiliului judetean.  
 (7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local 
al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclama si publicitate. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este 
situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul in scop de reclama si publicitate.  
 (8) Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii 
administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.  
 (9) Celelalte taxe locale prevazute la art. 34, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al 
unitatii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie inmatriculat vehiculul lent.  
 (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  
 a) dobanda pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale;  
 b) taxele judiciare de timbru prevazute de lege;  
 c) taxele de timbru prevazute de lege;  
 d) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege.  
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LISTA cuprinzând taxele judiciare de timbru 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 2 - (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele 
judecătoreşti, se taxează astfel: 

X 

până la valoarea de 39,00 lei, 
inclusiv 

- plafon valoric pentru anul 2006 

a) 
până la valoarea de 39,00 lei, 
inclusiv 

- plafon valoric pentru anul 2007 
2 

între 39,01 lei şi 388,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
b) 

între 39,01 lei şi 388,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 
2 lei + 10% pentru ce 

depăşeşte 39 lei 

între 388,01 lei şi 3.879,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
c) 

între 388,01 lei şi 3.879,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 
37 lei + 8% pentru ce 

depăşeşte 388 lei 

între 3.879,01 lei şi 19.395,00 
lei 

- plafon valoric pentru anul 2006 

d) 
între 3.879,01 lei şi 19.395,00 
lei 

- plafon valoric pentru anul 2007 
316 lei + 6% pentru 

ce depăşeşte 3.879 lei 

între 19.395,01 lei şi 38.790,00 
lei 

- plafon valoric pentru anul 2006 

e) 
între 19.395,01 lei şi 38.790,00 
lei 

- plafon valoric pentru anul 2007 

1.247 lei + 4% pentru 
ce depăşeşte 19.395 

lei 

între 38.790,01 lei şi 193.948,00 
lei 

- plafon valoric pentru anul 2006 

f) 
între 38.790,01 lei şi 193.948,00 
lei 

- plafon valoric pentru anul 2007 

2.023 lei +2% pentru 
ce depăşeşte 38.790 

lei 

peste 193.948,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
g) peste 193.948,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

5.126 lei + 1% pentru 
ce depăşeşte 193.948 

lei 
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NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
(2) ... Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 
.............. *), indiferent de valoarea contestată. 

194*) 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 3 Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: X 
a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute 
în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă 

19 

a1) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic 12 
b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, 
nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă 
preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 

10 

c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, 
cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj 

19 

d) cereri de recuzare în materie civilă 4 
e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, 
precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii 

10 

f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare 10 
g) contestaţii în anulare 10 
h) cereri de revizuire 10 
i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei 
porţiuni de teren 

19 

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi 19 
k) cereri de strămutare în materie civilă 4 
l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti 
pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri 
prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 

4 

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act 
administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative 
de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege: 

X 

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului 
pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau 
oricărui alt înscris 

4 

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea 
pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de ....... 
*) 

39*) 

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi 
cereri de repunere în termen 

4 

o) cereri pentru încuviinţarea executării silite 10 
o1) cereri pentru emiterea somaţiei de plată 39 
p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi 
aeronavelor 

388 

r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin 
convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca 
asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit: 

X 

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 
- efectuarea de comisii rogatorii 78 
s) cereri de înfiinţare a popririi 10 
t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe 
hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile 

2 

ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, 
pentru fiecare exemplar de copie în parte 

1/pagină 

ţ1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte 
sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire 
la dosarele aflate în arhiva acestora 

1 

u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de 
fiecare comunicare 

4 

v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor 
sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 

1 

x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi 
interpreţilor 

19 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 4 Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea X 
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funcţionării 
a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 39 
b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop 
lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop 
lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 

19 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 5 Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator 
se taxează după cum urmează: 

X 

a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru 
constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata 
drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi 
pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube 
iminente sau pentru asigurarea reparării acestora 

39 

b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, 
a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi 
licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 

39 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 6 În materie comercială, se taxează următoarele cereri: X 
a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, 
precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri 
pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a 
unei societăţi comerciale 

39 

b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 39 

c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 

83/1998 privind procedura falimentului băncilor 

39 

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 

alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic) 
19 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 7 Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare 
la raporturile de familie sunt următoarele 

X 

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul 
familiei 

39 

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, 
precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea 
sunt inferioare salariului minim brut pe ţară 

8 

c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 
100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor 
minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de 
reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea 
introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în 
scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a 
copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul 
familiei 

6 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 8 (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează: 

X 

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile 
notarilor publici 

8 

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui 
act notarial 

8 

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public 
de către Ministerul Justiţiei 

4 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
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Art. 81 (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe 
hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxează cu ....... *) lei. 

2*) 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 

Art. 82 Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind 
executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se 
taxează după cum urmează: 

X 

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile 
executorilor judecătoreşti 

8 

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un 
act sau de a efectua o executare silită 

8 

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului 
judecătoresc 

4 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 9 (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de 
publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură 
privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea 
declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi 
construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel. 

X 

până la 388,00 lei, inclusiv - plafon valoric pentru anul 2006 
a) 

până la 388,00 lei, inclusiv - plafon valoric pentru anul 2007 
4%, dar nu mai puţin 

de 4 lei 

de la 388,01 lei la 1.940,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
b) de la 388,01 lei la 1.940,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

16 lei + 3% pentru 
suma ce depăşeşte 

388 lei 

de la 1.940,01 lei la 3.879,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
c) de la 1.940,01 lei la 3.879,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

62 lei + 2% pentru 
suma ce depăşeşte 

1.940 lei 

de la 3.879,01 lei la 5.784,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
d) de la 3.879,01 lei la 5.784,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

101 lei +1,5 % pentru 
suma ce depăşeşte 

3.879 lei 

peste 5.784,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
e) peste 5.784,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

136 lei +1 % pentru 
suma ce depăşeşte 

5.784 lei 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
(4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, 
fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, 
dar nu mai mult de 

39 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a 
situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie 

4 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 

(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 
pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de 
efectuare a operaţiunilor de publicitate 

8 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de 
transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte 
funciară 

2 
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NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 11 (2) Se timbrează cu ....... *) lei cererile pentru exercitarea apelului 
sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ...... 

4*) 

 
NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
Art. 12 Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, 
adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă 
de Justiţie 

8 

 
 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 

 
 

Extras din norma juridică Taxa, în lei 
Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia 
celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii 

8 

 
 
 
 
 
 
 
LI STA cuprinzând  taxele de timbru pentru activitatea notariala 
 
ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM ŞI A 
ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL FISCAL 2009 Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 
LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE 

1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi 
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 taxează la 
valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează: 

X 

până la 14.518 lei, inclusiv - plafon valoric pentru anul 2006 
a) 

până la 14.518 lei, inclusiv - plafon valoric pentru anul 2007 

de la 14.518 lei la 29.149 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
b) 

de la 14.518 lei la 29.149 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

de la 29.149 lei la 58.185 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
c) 

de la 29.149 lei la 58.185 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

de la 58.185 lei la 291.036 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
d) 

de la 58.185 lei la 291.036 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

de la 291.036 lei la 582.185 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
e) 

de la 291.036 lei la 582.185 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

peste 582.185 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
f) 

peste 582.185 lei - plafon valoric pentru anul 2007 

X 

2. Autentificarea testamentelor X 
3. Autentificarea actelor de partaj X 
4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare) X 
5. Autentificarea actelor de garanţie, inclusiv a contractelor de ipotecă X 
6. Autentificarea contractelor de comodat şi închiriere de bunuri > 

0,5% din valoarea bunurilor declarate de părţi sau, după caz, din 
cuantumul chiriei declarate de părţi, dar nu mai puţin de ...... *) lei 

X 

7. Autentificarea procurilor X 
8. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în 

bani, necuprinse la pct. 1-8 > 0,5% din valoarea declarată de 
X 
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părţi, dar nu mai puţin de ... *) lei 
9. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, 

precum şi a actelor de modificare a acestora 
X 

10. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor agricole, precum 
şi a actelor de modificare a acestora 

X 

11. Autentificarea actelor de constituire şi a statutelor asociaţiilor fără 
scop patrimonial şi ale fundaţiilor, inclusiv a actelor de modificare 

X 

12. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în 
bani 

X 

13. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri 
la ordin 

X 

14. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a 
sigiliilor, dare de dată certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare 
act 

X 

15. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din 
arhiva notarului public, pentru fiecare copie 

X 

16. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau 
legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar 

X 

17. Primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor pe timp de un an 
sau fracţiune de un an, pentru fiecare exemplar 

x 

18. Eliberări de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de acte 
originale 

x 

19. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileşte 
astfel: 

X 

până la 5.784,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
a) 

până la 5.784,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 
X 

de la 5.784,01 la 29.149,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
b) 

de la 5.784,01 la 29.149,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 
X 

de la 29.149,01 la 58.185,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
c) 

de la 29.149,01 la 58.185,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007 
X 

peste 58.185,00 lei - plafon valoric pentru anul 2006 
d) 

peste 58.185.00 lei - plafon valoric centru anul 2007 
X 

20. Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct. 11-18, 
pentru fiecare act 

x 

Potrivit prevederilor art. VI pct. 9 din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
începând cu data de 1 ianuarie 2007 se abrogă dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea
notarială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002, pe cale de consecinţă pentru anul 2007 nu 
sunt prevăzute niveluri ale taxelor respective 
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LISTA  cuprinzând  taxele extrajudiciare de timbru   

 
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2009 
Extras din norma juridică 

Taxa, în lei 

Nr. 
crt. 

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, 
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 alte 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 

1 

2 Eliberarea certificatului de producător > Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 

36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

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

- pentru animale sub 2 ani 1 

3 

- pentru animale peste 2 ani 1 
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 

- pentru animale sub 2 ani 1 

4 

- pentru animale peste 2 ani 3 
5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 4 
6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate 

medicale folosite în justiţie 
1 

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 1 
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a 

sexului 
11 

9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 1 
10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de 

stare civilă întocmite de autorităţile străine 
1 
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11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 1 
12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 

distruse sau deteriorate 
1 

X 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 cărţilor de identitate (inclusiv a celor 
provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea 
carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii 
legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 

1 

  b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 1 
  c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale 

persoanelor fără cetăţenie 
4 

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

4 

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

1 

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 2 
4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 1 
X CAPITOLUL III 

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere 
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: 

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
subcategoria A1 3 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoria A 4 

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 5 

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr 10 

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

12 

1 

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

15 

2 Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de 
conducători de autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct. 3 

de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1 
corespunzător fiecărei categorii şi 

subcategorii de autovehicule 
3 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 

conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat 
dublul taxelor prevăzute la pct. 1 

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

de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, 
după caz, la pct. 2 sau 3 

X CAPITOLUL IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie 

pentru probe 
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 
750 kg, inclusiv 26 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă 
între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv 52 

1 

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 
3.500 kg 

104 

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

7 

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi 
remorcilor 

296 

X CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/19912) 
  

1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale. 
2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 
2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004, 
eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit, astfel că, taxele extrajudiciare de 
timbru, prevăzute la capitolul V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu 
se mai datorează 
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