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Anexa nr 1 la H.C.L nr.___________ 

TABLOUL 
 CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE 

LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM SI 
AMENZILE APLICABILE CU ANUL FISCAL 2015 

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
Capitolul I 

Impozitul si taxa pe cladiri 

Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul 
persoanelor fizice  
Art. 251 alin. (3) 

Tipul cladirii 

Valoarea impozabila - lei/m 2- 
Cu instalatii de apa, 

canalizare, 
electrice si incalzire 
(conditii cumulative) 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, 

electrice sau incalzire 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramida arsa ori din orice alte materiale 
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 

967 574 

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau 
chimic  

263 164 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat ori cu pereti 
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale 
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic  

164 148 

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din 
piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci ori din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
si/sau chimic  

98 65 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la 
mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile 
de cladiri prevazute la lit. A-D  

75% din suma care s-ar 
aplica 
cladirii 

75% din suma care s-ar 
aplica 
cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la 
mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, 
in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D  

50% din suma care s-ar 
aplica 
cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica 
cladirii 
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 Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor 
tuturor nivelurilor clădirii, inclusive ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând 
suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. În cazul în 
care dimensiunile exterioare ale clădirii nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, suprafaţa construită 
desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de transformare de 1,20. 
 Valoarea impozabilă se reduce în raport cu anul terminării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 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. 
 În cazul unei clădiri utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp, valoarea 
impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia. 
  În cazul contribuabililor, persoane fizice, care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, si care  
nu fac obiectul dobândirii lor părin succesiune legală,  impozitul pe clădiri se majorează astfel: 
            - cu 65% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu ; 
            - cu 150% pentru  cea de-a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu ; 
            - cu 300% pentru  cea de-a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu ; 
 Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport de anul dobândirii clădirii, rezultat din 
documentele care atestă calitatea de proprietar. 
 Contribuabilii mai susmenţionaţi au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, precum şi la cele în a 
căror rază teritorială sunt situate clădirile respective. 
 Persoanele fizice declarate « Cetatean de Onoare al comunei Corbeanca » , beneficiaza de scutire de la 
plata impozitului pe cladire. 
 In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 
impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. 

-  1,5% asupra valorii de intrare in patrimoniu in cazul cladirilor dobandite, (re)evaluate in ultimii 3 
ani anteriori anului fiscal de referinta;  

- in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta 2013, 
cota impozitului si a taxei pe cladiri este de 10%;  

- in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota 
impozitului si ataxei pe cladiri este de 30%; 

  Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a  a unitatilor-teritoriale,  
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz persoanelor juridice, altele decit cele de 
drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor, titularilor 
drepturilor de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditiile similare impozitului pe cladiri. 
 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a  a unitatilor-teritoriale, concesionate, 
inchiriate, date in administrare ori in folosinta,  se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditiile 
similare impozitului pe teren. 
 Persoanele juridice care au sediul in comuna Corbeanca si fac dovada ca au mai mult de 10 angajati din 
comuna Corbeanca, vor beneficia de o reducere de la plata impozitului pe cladire cu un procent de 50%. 
 Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează cladirea. 
 In cazul cladirilor achizitionate in sistem de leasing, impozitul se datoreaza de catre utilizator pe intreaga 
perioada de desfasurare a contractului. 
 Orice persoana care dobandeste/instraineaza, (re)evalueaza, modernizeaza, reconstruieste, consolideaza, 
demoleaza partial sau in intregime, etc. o cladire are obligatia de a depune o declaratie in acest sens la 
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, de la 
data dobandirii/modificarii acesteia. 
 Pentru plata anticipata a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie 2015,  inclusiv, 
pentru persoanele fizic si juridice, se acorda o bonificatie de 10% la impozitul pe cladiri. 
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CAPITOLUL II 
Impozitul si taxa pe teren 

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan - Terenuri cu constructii  

Art. 258 alin. (2) 

Zona in cadrul 
localitatii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - lei/ha - 
0 I II III IV V 

A X X X X 919 736 
B X X X X 736 553 
C X X X X X X 
D X X X X X X 

 

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan - orice alta categorie de folosinta decat cea de 
terenuri cu constructii 

Art. 258 alin. (4) - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

 
Categoria de folosinta 

Zona 

A B C D 

1 Teren arabil 29 22 x x 
2 Pasune 22 19 x x 
3 Faneata 22 19 x x 
4 Vie 48 36 x x 
5 Livada 55 48 x x 
6.  Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera  29 22 x x 
7 Teren cu ape 16 13 x x 
8 Drumuri si cai ferate x x x x 
9 Teren neproductiv x x x x 

 
 Art 258 alin 5.1 - 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). 
Art 258 alin 5.2- În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-

teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2). 
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Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan  

Art. 258 alin. (6) - lei/ha - 

Nr. crt. Categoria de folosinta 
Zona 

A B C D 
1. Teren cu constructii 32 29 x x 
2. Teren arabil 52 49 x x 
3. Pasune 29 26 x x 
4. Faneata 29 26 x x 
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 55 48 x x 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod x x x x 
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 58 55 x x 

6.1. Livada pana la intrarea pe rod x x x x 
7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 17 15 x x 

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie x x x x 
8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 5 x x 

8.1. Teren cu amenajari piscicole 35 32 x x 
9. Drumuri si cai ferate x x x x 
10. Teren neproductiv x x x x 

 
 Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere  în termen de 
30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia.  
 Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana fizică are obligaţia de a depune o 
declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia în termen de 30 de zile, inclusiv, de la  data modificării 
categoriei de folosinţă. 
 Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren. 
 Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele 
situaţii: 1) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;  
             2) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;  
             3) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea 
impozitului pe teren. 
 Obligativitatea depunerii declaraţiilor de impunere, revine şi contribuabililor care se încadrează într-una 
din categoriile de facilităţi şi scutiri de la plata impozitului datorat. 
 Persoanele fizice declarate « Cetatean de Onoare al comunei Corbeanca » , beneficiaza de scutire de la 
plata impozitului pe teren. 
 În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua 
lucrătoare imediat următoare.  
 Neplata în termenele scadente atrage plata majorărilor  de întârziere, stabilite prin hotărâri ale 
guvernului. 
 Pentru plata anticipata a impozitului pe teren către bugetul local până la data de 31 martie 2015, pentru 
persoanele fizice si juridice se acordă o bonificaţie de 10%. 
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CAPITOLUL III 

Impozitul pe mijloacele de transport 

Art. 263 alin. (2)1 
Nr. 
Crt.  Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm 3 sau fractiune din aceasta) 

1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 
1.600 cm 3, inclusiv 10 

2 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm 3 si 2.000 cm 3 inclusiv 22 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm 3 si 2.600 cm 3 inclusiv 72 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm 3 si 3.000 cm 3 inclusiv 144 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm 3 290 

6 Autobuze, autocare, microbuze 24 

7 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 
12 tone, inclusiv 36 

8 Tractoare inmatriculate 18 
II. Vehicule inregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica: Lei/200 cm3 

1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 2-4 

1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 4-6 
  Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50-150 lei/an 
  

Orice persoană fizica ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are 
obligatia sa depuna declaratia fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice 
locale in a carui raza de competenta isi are domiciliul fiscal, indiferent de durata detinerii mijlocului de 
transport respectiv, chiar si in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire, are loc instrainarea acestui 
obiect impozabil, prin depunerea unei declaratii fiscale. 
 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 de atestare fiscală 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.   

Pentru plata anticipata a impozitului pe mijloacele de transport către bugetul local până la data de 31 
martie 2015, pentru persoanele fizice si juridice se acordă o bonificaţie de 10%. 
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Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

Art. 263 alin. (4)2) 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 
admisa 

Impozitul (lei/an) 
Ax (e) motor 

(oare) cu sistem 
de 

suspensie 
pneumatica sau 

echivalentele 
recunoscute 

 

 

Alte sisteme 
de suspensie pentru  

axele motoare 

I.  Doua axe   
1.  Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone  0 133 
2.  Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone  133 367 
3.  Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone  367 517 
4.  Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone  517 1169 
5.  Masa de cel putin 18 tone  517 1169 
II.  Trei  axe  
1.  Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone  133 231 
2.  Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone  231 474 
3.  Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone  474 615 
4.  Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone  615 947 
5.  Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  947 1472 
6.  Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone  947 1472 
7.  Masa de cel putin 26 tone  947 1472 
III.  4 axe   
1.  Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  615 623 
2.  Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone  623 973 
3.  Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone  973 1545 
4.  Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone  1545 2291 
5.  Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone  1545 2291 
6.  Masa de cel putin 32 tone  1545 2291 
 

Art 283 alin. (2) Legea 571/2003: Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea 
echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe 
raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului 
înconjurător. 
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Art. 263 alin. (5)3) 

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima 
autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

Impozitul (lei/an) 
Ax (e) motor (oare) cu sistem de 

suspensie 
pneumatica sau echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie pentru 

axele motoare 
I.  2+1 axe   
1.  Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone  0 0 
2.  Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone  0 0 
3.  Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone  0 60 
4.  Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone  60 137 
5.  Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone  137 320 
6.  Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone  320 414 
7.  Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  414 747 

8.  Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone  747 1310 

9.  Masa de cel putin 28 tone  747 1310 

II. 2 + 2 axe  

1  Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299 
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491 
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721 
4.  Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone  721 871 
5.  Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone  871 1429 
6.  Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone  1429 1984 
7.  Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone  1984 3012 
8.  Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  1984 3012 
9.  Masa de cel putin 38 tone  1984 3012 
III.  2+3 axe   
1.  Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  1579 2197 
2.  Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone  2197 2986 
3.  Masa de cel putin 40 tone  2197 2986 
IV.  3+2 axe  
1.  Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  1395 1937 
2.  Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone  1937 2679 
3.  Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone  2679 3963 
4.  Masa de cel putin 44 tone  2679 3963 
V.  3+3 axe   
1.  Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  794 960 
2.  Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone  960 1434 
3.  Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone  1434 2283 
4.  Masa de cel putin 44 tone  1434 2283 
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Art. 263 alin. (6)  

                                                 Remorci, semiremorci sau rulote  

Masa totala maxima autorizata 
Impozit 

- lei - 
a) Pana la o tona, inclusiv 9 
b) Peste o tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d) Peste 5 tone 64 
Art. 263 alin. (7)  

Mijloace de transport pe apa 
 

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 21 
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 
3. Barci cu motor 210 
4. Nave de sport si agrement   1119 
5. Scutere de apa 210 
6. Remorchere si impingatoare: x 
a) pana la 500 CP, inclusiv 559 
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909 
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1398 
d) peste 4000 CP 2237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 182 
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: x 
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv 182 
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv 280 
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone 490 

Impozitul anual datorat de persoanele fizice si juridice, de pana la 50 de lei anual, se plateste integral 
pana la termen de plata (31 martie). In situatia in care contribuabilul detine in proprietate suma de 50 de lei se 
refera la impozitul cumulat. 

 Persoanele fizice si juridice care solicita eliberarea unor autorizatii de construire, certificate de 
urbanism, adeverinte de rol, certificate de atestare fiscala nu li se vor elibera decat dupa achitarea 
impozitelor si taxelor locale pentru care termenele legale de plata au expirat. 

 

 

 

 



9 
 

CAPITOLUL IV 
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Art. 267 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul 
urban 

- lei - 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism   
a) pana la 150 m 2, inclusiv  6 
b) intre 151 si 250 m 2, inclusiv  7 
c) intre 251 si 500 m 2, inclusiv  9 
d) intre 501 si 750 m 2, inclusiv  12 
e) intre 751 si 1000 m 2, inclusiv  13 

f) peste 100 m 2  13 + 0,01 lei/m 2, pentru fiecare m 2 care 
depaseste 1000 m 2 

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau 
excavari  8 lei, inclusiv pentru fiecare m 2 afectat 

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire 
pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile 
si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a 
panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor  

8 lei, inclusiv, pentru fiecare m 2 de 
suprafata ocupata de constructie 

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind 
lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, 
canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune 
prin cablu  

13 lei, pentru fiecare racord 

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre 
primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judetean  

15  

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa  10  

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru 
eliberarea unei autorizatii pentru 
desfasurarea unei activitati 
economice  

1. in mediul rural  15  

2. in mediul urban  80  

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea  autorizatiilor sanitare de 
functionare  20  

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de 
consiliile locale  

34 

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
producator  83 

Art. 268 alin. (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica  

1.000 lei restaurante 

500 lei baruri 
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CAPITOLUL V 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

  

Art. 271 alin. (2)  

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate: 

- lei/ m 2 sau  
- fractiune de m 2- 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care 
persoanaderuleaza o activitate economica 24 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura 
de afisaj pentru reclama si publicitate 34 

 CAPITOLUL VI 

Impozitul pe spectacole 

Art. 275 alin. (2)  

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva: 
                                                                                                       - lei/ m 2-  
a) in cazul videotecilor  Intre 0 si 2, inclusiv 
b) in cazul discotecilor  Intre 0 si 3, inclusiv 

 CAPITOLUL VII 
Sanctiuni 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice 
Art. 294 
alin. (3)  

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar cele 
de la lit. b)-d) cu amenda de la 279 lei la 696 de lei  

Art. 294 
alin. (4)  

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa 
caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza 
cu amenda de la 325 de lei la 1578 lei.  

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice 

Art. 294 
alin. (6)  

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si 
(4) se majoreaza cu 300%, respectiv:  

- contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei, iar 
cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.  

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa 
caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza 
cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei.  
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CAPITOLUL VIII 

 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul 

Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii 
publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice 

1.  

Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de 
alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea 
atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a 
certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta 
un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta 
taxa extrajudiciara de timbru mai mare  

2 

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

  - pentru animale peste 2 ani 2 
  - pentru animale sub 2 ani 2 

3.  Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe 
cap de animal, in bilete de proprietate:  X 

  
- pentru animale sub 2 ani  2 

- pentru animale peste 2 ani  5 

4  Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate 
medicale folosite in justitie  2 

5  Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar  2 

6  Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si 
sexului  15 

7  Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei  2 

8  Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de 
stare civila intocmite de autoritatile straine  2 

9  Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila  2 

10.  Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate  2 
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CAPITOLUL IX 

 
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, 

precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit 
1.  Acte de identitate:  X 

  

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

5 

b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei  
Abrogat prin Ordonanta de 

urgenta a 
Guvernului nr. 70/2009 

c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale 
persoanelor fara cetatenie  6 

d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii 
provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate  

Abrogat prin Ordonanta de 
urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 

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

Abrogat prin Ordonanta de 
urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 
3.     Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare  3 
4.  Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit  2 
 

CAPITOLUL X 
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere 

1.  

Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de 
conducatori de autovehicule:  x 

a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile 
si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E  6 

b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoria A  

Abrogat prin Ordonanta de 
urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 

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

Abrogat prin Ordonanta de 
urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 
d) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile 
si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si TV  28 

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

Abrogat prin Ordonanta de 
urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 

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

Abrogat prin Ordonanta de 
urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 



13 
 

2.  

Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a 
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea 
aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele 
care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia 
celor 
pentru categoriile B, B1, B+E  

84 

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

Abrogat prin Ordonanta de 
urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 

4.  Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la 
examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere  

Abrogat prin Ordonanta de 
urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 
 

CAPITOLUL XI 

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare 
de circulatie pentru probe 

1.  

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a 
autovehiculelor si remorcilor:  x 

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de 
pana la 3.500 kg inclusiv  60 

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata 
cuprinsa intre 750 kg si 3.500 kg, inclusiv  

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

c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai 
mare de 3.500 kg  145 

2.  Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si 
remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar  9 

3.  Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si 
remorcilor  414 

 

CAPITOLUL XII 

 
Taxa pentru furnizare date 

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea 
unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si 
din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al 
municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare  

5 
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CAPITOLUL XIII 

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

1.  

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

18 

                
                

  

   Presedinte de Sedinta,        Secretar, 

      Dumitru Tudor         Grecu Viorel  
       

 


