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                            Anexa nr.1  
                                                                                                    la P.H.nr.______ din _______2013 

 
TABLOUL  

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul fiscal 2014 

 
 I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale  
              VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251, ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-
O ANUMITĂ SUMĂ  ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ  ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295, 
ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE POTRIVIT ART. 297, ALIN. (7) 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE  CL ĂDIRI 
A. Persoane fizice                                                               VALORILE IMPOZABILE 

pe metru patrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
Art. 251 alin. (3) 
                             
 
 
                        
 

Tipul clădirii 
 
 
 
 

 

NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL FISCAL 
2013 

NIVELURILE APLICABILE 
Începând cu anul FISCAL 2014 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2-  

Valoarea impozabilă 
- lei/m2- 

Cu  
instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără  
instalaţii de apă, 

canalizare, electricitate 
sau încălzire 

 

Cu  
instalaţii de apă, 

canalizare, 
electrice şi 

încălzire [condiţii 
cumulative] 

Fără  
instalaţii de apă, 

canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 
 

0 1 2 3 4 
A.  Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

935 555 935 555 

B. Clădiri cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

254 159 254 159 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din din orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament termic 

159 143 159 143 
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şi/sau chimic  
D. Cădire-anexă  pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 
 

95 63 95 63 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate ca locuinţă în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii  

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate în alte scopăuri decât cel de 
locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute 
la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii  

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ –teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare sau folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a contribuabililor, 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, loggiilor sau ale celor situate 
la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate  ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. 
(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu 
coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Având în vedere faptul că localitatea  Periam este localitate de rangul IV, se vor aplica coeficienţii corespunzători zonelor din cadrul localităţii A, B, C, D. 
  (6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut 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; 

 
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Zona in cadrul    │                          Rangul localitatii                           │ 
│     localitatii     │                                                                       │ 
├─────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ 
│                     │     0     │     I     │    II     │    III    │    IV     │     V     │ 
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
│          A          │   2,60    │   2,50    │   2,40    │   2,30    │   1,10    │   1,05    │ 
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
│          B          │   2,50    │   2,40    │   2,30    │   2,20    │   1,05    │   1,00    │ 
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
│          C          │   2,40    │   2,30    │   2,20    │   2,10    │   1,00    │   0,95    │ 
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
│          D          │   2,30    │   2,20    │   2,10    │   2,00    │   0,95    │   0,90    │ 
└─────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 
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  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 carei suprafaţă construită depaşeşte 150 de metri patraţi, valoarea impozabila a acesteia, determinată în urma 
aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se majorează cu cate 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 
 (8(1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, 
anul terminarii se actualizează, astfel ca acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 
  Art. 252. -  (1) Persoanele fizice care au în proprietate doua sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: 
                                          a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
                                          b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
                                          c) cu 300% pentru a treia clădire şi urmatoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
    (2) Nu intră sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobandite prin succesiune legală. 
    (3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care 
proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.  
   (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei 
publice locale în raza cărora îsi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.  
 Art.254 alin.(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 administrativteritoriale 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. 
 
B. Persoane juridice   
 
Art. 253: Calculul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice 

(1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. 
Art.253 alin.(2) – cota de impozit stabilită prin HCL NIVELURILE  PROPUSE  începând cu anul 2014 

Cota aplicată asupra valorii de inventar a clădirii (%) 
(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor 
contabile, valoarea impozabilă a cladirii este valoarea contabilă rezultată 
în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - 
persoană juridic ă. 

 
        1,5  

(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe 
cladiri se stabileşte de consiliul local  între :  
    a) pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă ; 
   b) pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă. 

 
 

a) 20 
 
b)                                                40 

(61) Cota impozitului pe clădiri prevazută la alin. (6) se aplica la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la 
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sfarşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri 
este cea prevăzută la alin. (2). 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN 
 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TRENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVIL AN – TERENURI CU CONSTRUCŢII  
Art. 258, alin. (2) 
 
 

Zona în 
cadrul 

localităţii 

NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL FISCAL 2013 
 

- lei/ha**) - 

NIVELURILE APLICABILE 
începând cu anul fiscal 2014 

- lei/ha**) - 
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului, 

pe ranguri de localităţi 
 
0 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
0 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

A 10353 8597 7553 6545 889 711 10353 8597 7553 6545 889 711 
B 8597 6499 5269 4447 711 534 8597 6499 5269 4447 711 534 
C 6499 4447 3335 2113 534 355 6499 4447 3335 2113 534 355 
D 4447 2113 1763 1230 348 178 4447 2113 1763 1230 348 178 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE TERENURILE AMPLSATE ÎN INTRAVI LAN  
– ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA CU CONSTRUCŢII 

 
Art. 258, alin. (4) 
Nr. 
crt. 

                                           Zona 
Categoria  
de folosinţă 

NIVELURILE  APLICATE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 

- lei/ha**) - 

NIVELURILE APLICABILE 
începând cu anul fiscal 2014 

- lei/ha - 
Zona A Zona B Zona C Zona D A B C D 

1. Teren arabil 28 21 18 15 28 21 18 15 
2. Păşune 21 18 15 13 21 18 15 13 
3. Fâneaţă 21 18 15 13 21 18 15 13 
4. Vie 46 35 28 18 46 35 28 18 
5. Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 
28 21 18 15 28 21 18 15 

7. Teren cu ape 15 13 8 x 15 13 8 x 
8. Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x 

9. Neproductiv x x x x x x x x 
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(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulteşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în urmatorul tabel: 
 

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 
│         Rangul localitatii         │        Coeficientul de corectie         │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 O                  │                  8,00                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 I                  │                  5,00                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 II                 │                  4,00                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                III                 │                  3,00                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 IV                 │                  1,10                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 V                  │                  1,00                   │ 
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 
  

IMPOZITUL/TAXA*) PE TRENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVIL AN  
Art. 258, alin. (6) 
Nr. 
crt. 

                                               Zona 
Categoria                           
de folosinţă 
 

NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL 
FISCAL 2013 

NIVELURILE APLICABILE 
începând cu anul fiscal 2014 

 

0 1 A B C D A B C D 
1. Teren cu construcţii 31 28 25 22 31 28 25 22 
2. Arabil 50 47     45 42 50 47 45 42 
3. Păşune 28 25 22 20 28 25 22 20 
4. Fâneaţă 28 25 22 20 28 25 22 20 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1. 55 53 50 47 55 53 50 47 

5.1. Vie până la intrarea pe rod x x x x x x x x 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1. 55 53 50 47 55 53 50 47 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x x x x x x x 
7. Pădure sau  alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt. 7.1. 
16 14 12 8 16 14 12 8 

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

x x x x x x x x 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1 6 5 2 1 
8.1. Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 25 34 31 28 25 

9. Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x 
10. Teren neproductiv x x x x 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 
sau 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.  

Art.258 alin(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 semnătură proprie a capului de 
gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii. 
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Art.258 alin(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 anexa la declaraţia fiscală. 
Art.258 alin(6^1) – 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 administrativteritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauza, cu termene 
de plata scadente pana la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obliga ţiilor bugetare se face prin 
certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administra ţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu 
încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 

 
CAPITOLUL  IV  - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPO RT /  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*) 

 
 

Art. 263, alin. (2)                                                      
 
 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL FISCAL 
2013 

NIVELURILE APLICABILE 
începând cu anul fiscal 2014 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă 
de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă 
de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

Tipuri de autovehicule x x 
Vehicule înmatriculate 
 
1.Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 

8 8 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 
2.000 cm3 inclusiv 

18 18 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 
2.600 cm3 inclusiv 

72 72 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 
3.000 cm3 inclusiv 

144 144 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 
inclusiv 

290 290 

6.Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren 
din producţie internă 

30 30 

8. Tractoare înmatriculate 18 18 
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma ,, impozitul pe mijloacele de transport” înlocuieşte sintagma ,,taxa asupra mijloacelor de transport” 
 



7 
 

Vehicule înregistrate 
1.    Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 lei/200 cm3 

1.1  Vehicule înegistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 
cm3 

4 4 

1.2   Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 
cm3 

6 6 

2.    Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50  lei/an 50  lei/an 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone 

Art. 263, alin. (4) şi 292, alin. (3) 
 
 
 

Numărul axelor şi masa totală  
maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL FISCAL 2013 NIVELURILE APLICABILE 
începând cu anul fiscal 2014 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele 
angajate exclusiv în operaţiunile de 

transport intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport intern 
şi intenaţional 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv în 
operaţiunile de transport intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport intern şi 
intenaţional 

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 
 

  
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 de cel puţin 12 tone, dar  mai mică de 13 tone 0 133 0 133 0 133 0 133 
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar  mai mică de 14 tone 133 367 133 367 133 367 133 367 
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar  mai mică de 15 tone 367 517 367 517 367 517 367 517 
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar  mai mică de 18 tone 517 1169 517 1169 517 1169 517 1169 
5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 517 1169 517 1169 517 1169 
II. Vehicule cu trei axe 
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar  mai mică de 17 tone 133 231 133 231 133 231 133 231 
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar  mai mică de 19 tone 231 474 231 474 231 474 231 474 
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar  mai mică de 21 tone 474 615 474 615 474 615 474 615 
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar  mai mică de 23 tone 615 947 615 947 615 947 615 947 
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 947 1472 947 1472 947 1472 947 1472 
6. Masa de cel puţin 21 tone, dar  mai mică de 23 tone 947 1472 947 1472 947 1472 947 1472 
7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 947 1472 947 1472 947 1472 
III. Vehicule cu patru axe 
1. Masa de cel puţin 23  tone, dar  mai mică de 25 tone 615 623 615 623 615 623 615 623 
2. Masa de cel puţin 25  tone, dar  mai mică de 27 tone 623 973 623 973 623 973 623 973 
3. Masa de cel puţin 27  tone, dar  mai mică de 29  tone 973 1545 973 1545 973 1545 973 1545 
4. Masa de cel puţin 29  tone, dar  mai mică de 31 tone 1545 2291 1545 2291 1545 2291 1545 2291 
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5. Masa de cel puţin 31  tone, dar  mai mică de 32  tone 1545 2291 1545 2291 1545 2291 1545 2291 
6. Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 1545 2291 1545 2291 1545 2291 
    1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din 
Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste 
valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al 
Comunitatilor Europene. 
Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marf ă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone 
Art. 263, alin. (5) 

 
 
 

Numărul axelor şi masa totală  
maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL FISCAL 2013 NIVELURILE APLICABILE 
începând cu anul fiscal 2014 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele 
angajate exclusiv în operaţiunile de 

transport intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport 
intern şi intenaţional 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv în 
operaţiunile de transport intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport intern şi 
intenaţional 

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 

 

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 de cel puţin 12 tone, dar  mai mică de 14 tone 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar  mai mică de 16 tone 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar  mai mică de 18 tone 0 60 0 60 0 60 0 60 
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar  mai mică de 20  tone 60 137 60 137 60 137 60 137 
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar  mai mică de 22 tone 137 320 137 320 137 320 137 320 
6. Masa de cel puţin 22  tone, dar  mai mică de 23 tone 320 414 320 414 320 414 320 414 
7. Masa de cel puţin 23  tone, dar  mai mică de 25 tone 414 747 414 747 414 747 414 747 
8. Masa de cel puţin 25  tone, dar  mai mică de 28 tone 747 1310 747 1310 747 1310 747 1310 
9. Masa de cel puţin 28  tone 747 1310 747 1310 747 1310 747 1310 
II. Vehicule cu 2 + 2 axe 
1. Masa de cel puţin 23  tone, dar  mai mică de 25  tone 128 299 128 299 128 299 128 299 
2. Masa de cel puţin 25  tone, dar  mai mică de 26  tone 299 491 299 491 299 491 299 491 
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar  mai mică de 28 tone 491 721 491 721 491 721 491 721 
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar  mai mică de 29  tone 721 871 721 871 721 871 721 871 
5. Masa de cel puţin 29  tone, dar  mai mică de 31 tone 871 1429 871 1429 871 1429 871 1429 
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar  mai mică de 33 tone 1429 1984 1429 1984 1429 1984 1429 1984 
7. Masa de cel puţin 33  tone, dar  mai mică de 36  tone 1984 3012 1984 3012 1984 3012 1984 3012 
8. Masa de cel puţin 36  tone, dar  mai mică de 38 tone 1984 3012 1984 3012 1984 3012 1984 3012 
9. Masa de cel puţin  38  tone 1984 3012 1984 3012 1984 3012 1984 3012 
III. Vehicule cu 2 + 3 axe 
1. Masa de cel puţin 36  tone, dar  mai mică de 38  tone 1579 2197 1579 2197 1579 2197 1579 2197 
2. Masa de cel puţin 38  tone, dar  mai mică de 40  tone 2197 2986 2197 2986 2197 2986 2197 2986 



9 
 

3. Masa de cel puţin 40  tone 2197 2986 2197 2986 2197 2986 2197 2986 
IV. Vehicule cu 3 + 2 axe 
1. Masa de cel puţin 36  tone, dar  mai mică de 38  tone 1395 1937 1395 1937 1395 1937 1395 1937 
2. Masa de cel puţin 38  tone, dar  mai mică de 40  tone 1937 2679 1937 2679 1937 2679 1937 2679 
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar  mai mică de  44  tone 2679 3963 2679 3963 2679 3963 2679 3963 
4. Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 2679 3963 2679 3963 2679 3963 
V. Vehicule cu 3 + 3 axe 
1. Masa de cel puţin 36  tone, dar  mai mică de 38  tone 794 960 794 960 794 960 794 960 
2. Masa de cel puţin 38  tone, dar  mai mică de 40  tone 960 1434 960 1434 960 1434 960 1434 
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar  mai mică de  44  tone 1434 2283 1434 2283 1434 2283 1434 2283 
4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 1434 2283 1434 2283 1434 2283 
Art. 263, alin. (6)     Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  
APLICATE  ÎN ANUL 

FISCAL 2013 

NIVELURILE  
APLICABILE începând 

cu anul fiscal 2014 
Taxa, în lei Impozitul, în lei 

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52 
d. Peste 5 tone 64 64 
Art. 263, alin. (7)    Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz  personal 21 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56 
3. Bărci cu motor 210 210 
4. Nave de sport şi agrement*) 1119 1119 
5. Scutere de apă 210 210 
6. Remorchere şi împingătoare: x x 
a) Până la 500 CP inclusiv 559 559 
b) Peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 909 909 
c) Peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1398 1398 
d) Peste 4.000 CP 2237 2237 
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x 
a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 182 182 
b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv 280 280 
c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 490 490 
*) Criteriile de stabilirea a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod 
Art. 264: Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport 
 (4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o 
declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala 
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isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita. 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR ŞI A AUTORIZA ŢIILOR 
 

Art. 267, alin. (1) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban NIVELURILE  
APLICATE  ÎN ANUL 

FISCAL 2013 

NIVELURILE  APLICABILE 
începând cu anul fiscal 2014 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa , în lei Taxa , în lei 
 

a) Până la 150 m2 inclusiv 6 6 
b) Între 151 şi 250 m2 inclusiv 7 7 
c) Între 251 şi 500 m2 inclusiv 9 9 
d) Între 501 şi 750 m2 inclusiv  12 12 
e) Între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 14 14 
f) Peste 1.000 m2 14+0,01  leu/m2  

pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m2 

14+0,01  leu/m2  
pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 
Art. 267, alin (2), Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa 
stabilita conform alin. (1). 
Art. 267, alin. (4)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 8 

 pentru fiecare m2 
afectat 

8 
 pentru fiecare m2 afectat 

Art. 267, alin. (7)  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 

8 
pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie 

8 
pentru fiecare m2 de suprafaţă 

ocupată de construcţie 

Art. 267, alin. (11)  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune 
prin cablu 

13 
pentru fiecare racord 

13 
pentru fiecare racord 

Art. 267, alin. (12)  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 

15 
  

15 
  

Art. 267, alin. (13)  Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 9 
Art. 268, alin. (1)  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 
 1. în mediul rural 15 15 
Art. 268, alin. (2)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 20 20 
Art. 268, alin.(3)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

planuri, deţinute de consiliile locale 
32 

pentru fiecare m2 
sau fracţiune de m2 

32 
pentru fiecare m2 sau fracţiune 

de m2 
Art. 268, alin. (4)  Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 38 40 
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Art. 268, alin. (5) Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică 
50 50 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE  RECLAM Ă ŞI PUBLICITATE 
Art. 271, alin.(2)  Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: NIVELURILE  

APLICATE  ÎN 
ANUL FISCAL 

2013 

NIVELURILE  APLICABILE 
începând cu anul fiscal 2014 

- lei/m2 - - lei/m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 32 32 
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 23 23 

CAPITOLUL VII- IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
Art. 275, alin.(2)  Manifestarea artistică sau activitatea distractivă NIVELURILE  

APLICATE  ÎN 
ANUL FISCAL 

2013 

NIVELURILE 
APLICABILE începând cu 

anul fiscal 2014 

            -lei/m2 - lei/m2 - 

a) în cazul videotecilor 2 2 
b) în cazul discotecilor 0,3 0,3 

Art. 275. (3)     Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecţie corespunzător, precizat în tabelul următor: 
  

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 
│         Rangul localitatii         │         Coeficient de corectie          │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 O                  │                  8,00                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 I                  │                  5,00                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 II                 │                  4,00                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                III                 │                  3,00                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 IV                 │                  1,10                   │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│                 V                  │                  1,00                   │ 
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 

 
 

CAPITOLUL IX – TAXE SPECIALE  
 
Art. 282:  Se instituie taxele speciale după cum urmează :  
 

Nr. 
crt. 

Denumire taxă Valoare 

1.  Taxa pentru consum apă de la reţeaua publică de interes local  1,9 lei/m3  
2. Taxa pentru efectuare copii xerox format A4                                                 1 lei/coală  
3. Taxa pentru efectuare copii xerox format A3                                                 2 lei/coală  
4. Taxă închiriere buldoexcavator echipat cu cupă încărcător frontal 76 lei/oră  
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5. Taxă închiriere buldoexcavator echipat cu braţ şi cupă excavator         80 lei/oră  
6. Taxă închiriere Tractor U650                                                                     51 lei/oră  
7. Taxă închiriere Vidanj ă                                                                          12 lei/oră  
8. Taxă închiriere Remorcă                                                                                  16 lei/oră  
9. Taxă închiriere Tocător CSU                                                                           13 lei/oră  
10. Taxă închiriere foreză orizontală BERLINGHER SKIKOM                     68 lei/oră  
11. Taxă închiriere motosfredel OLEO MAC                                                      94 lei/oră  
12. Taxă închiriere motocositoare STIHL                                                            24 lei/oră  
13. Taxa închiriere miniexcavator KOMATSU 16R HS                                     50 lei/oră 
14. Taxă pentru comerţ ambulant                                                      20 lei/oră 
15. Taxă închiriere teren bază sportivă (aer liber)                                 20 lei/zi 
16. Taxă închiriere sala de sport multifuncţională 

                                                                                           -1 aprilie – 30 septembrie: 
 

 
30 lei/oră pentru jocuri de echipă şi 20 lei/oră pentru jocuri                
individuale 

                                                                    - 1 octombrie – 31 martie: 40 lei/oră pentru jocuri de echipă şi 20 lei/oră pentru jocuri                                             
individuale 

17. Taxă înscriere mopede, căruţe 40 lei pentru plăcuţă; 10 lei pentru eliberare certificat înmatriculare 
18. Taxă înscriere remorci, tractoare 40 lei pentru plăcuţă; 20 lei pentru eliberare certificat înmatriculare 
19. Taxă eliberare certificat divorţ 500 lei/act 
20. Taxă închiriere Casă de Cultură  Periam (sală mare): 

- pentru nunţile sau petrecerile private organizate în incinta Casei de Cultură Periam   
 
taxa o reprezintă contravaloarea închirierii veselei existente în inventarul 
Primăriei Comunei Periam, respectiv 2 lei/persoană, dar nu mai puţin de 
500 lei 

- pentru botezurile organizate în incinta Casei de Cultură Periam   taxa o reprezintă contravaloarea închirierii veselei existente în 
inventarul Primăriei Comunei Periam, respectiv 2 lei/persoană 
 

- pentru închirierea veselei existente în inventarul Primăriei Comunei Periam, necesară la 
diverse alte evenimente organizate în altă locaţie decât incinta Casei de Cultură Periam 

2 lei/persoană 
Pentru distrugerea sau deteriorarea veselei închiriate, se va percepe o 
taxă reprezentând de 2 ori contravaloarea preţului de achiziţie al 
bunului distrus sau deteriorat. 

- pentru spectacole, evenimente artistice, organizate de diverse persoane 150 lei 
- pentru seri distractive organizate pentru tineret, de către diverse persoane fizice sau 
juridice 

250 lei 

- pentru serbări şcolare, pentru alte evenimente educative, social-culturale şi pentru 
manifestări cu scop electoral 

nu se plăteşte taxă, cu condiţia ca spaţiul să fie predat în aceleaşi 
condiţii bune în care a fost primit. 
 

21. Taxă închiriere Casă de Cultură  Periam (sală mică)                         200 lei 
 

Angajaţii  Primăriei Comunei Periam şi ai serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local Periam, vor beneficia pentru ei şi familia lor (până la gradul I de rudenie), o singură dată, 
de gratuitate la închirierea uneia dintre sălile Casei de Cultură Periam pentru un eveniment din categoria celor prevăzute la pct.20-21. 
 

CAPITOLUL X – ALTE TAXE LOCALE 
Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice  şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor  
memoriale sau a monumentelor a caselor memoriale sau a 
monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie 

NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL FISCAL 2013 
 

NIVELURILE 
APLICABILE începând cu anul fiscal 2014 
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1. Depozitare materiale 1 leu/mp/zi 
 

1 leu/mp/zi 
 

2. Pentru desfacere de produse ce fac obiectul 
comerţului, cu respectarea Regulamentului aprobat 
prin H.C.L. nr. 18/20.08.2012 

1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

3. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu 
construcţii provizorii autorizate în condiţiile legii 

1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

4. Taxă pentru ocuparea temporară a domeniului 
public/privat al Comunei (cu materiale/deşeuri de 
construcţii, utilaje agricole parcate sau stocate, 
automobile vechi etc.) 

- 1 leu/mp/zi 

Art. 283 alin. (2) Taxa zilnică pentru deţinerea sau 
utilizarea echipamentelor destinate în scopul 
obţinerii de venit 
 

13 lei/zi 
 

13 lei/zi 
 

Art. 283 alin. (3) Taxa anuală pentru vehicule lente 34 lei 34 lei 
 

CAPITOLUL XIII - SANC ŢIUNI 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 294, alin. (3)  NIVELURILE  APLICATE  
 ÎN ANUL FISCAL 2013 

NIVELURILE ACTUALIZATE 
 începând cu anul fiscal 2014 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 
70 de lei la 279 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 70 de lei la 279 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 279 lei la 
696 lei 

Art. 294, 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 325 lei  la 1.578 lei 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 325 lei  la 1.578 lei 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDIC E 
Art. 294, alin. (6) 

 
 
 
 
 
 

NIVELURILE  APLICATE  
 ÎN ANUL FISCAL 2013 

NIVELURILE ACTUALIZATE 
 începând cu anul fiscal 2014 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele 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 
280 de lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 1116 de lei 
la 2.784 de lei. 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.300  lei  la 6.312 lei. 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele 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 280 de lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 
1116 de lei la 2.784 de lei. 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.300  lei  la 6.312 lei. 
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II. LEGEA nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciar e de timbru, cu modificările ulterioare  
 
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE T IMBRU 
Extras din norma juridic ă - lei 

Capitolul I  
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libert ăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 
 

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

NIVELUL  
APLICAT  ÎN 

ANUL FISCAL  
2013 

NIVELUL   
începând cu anul 

fiscal 2014 

2 2 

2 Eliberarea certificatului de producător x 
Punct abrogat prin art. 1, pct. 
144 din Legea nr. 174/2004 
pentru aprobarea O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de 
procedura fiscală 

x 
Punct abrogat prin art. 1, 
pct. 144 din Legea nr. 
174/2004 pentru aprobarea 
O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală 

3 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: 
- pentru animale sub 2 ani 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 2 2 

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

- pentru animale sub 2 ani 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 5 5 

5 Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală x 
Punct abrogat prin art. 1, pct. 
144 din Legea nr. 174/2004 
pentru aprobarea O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de 
procedura fiscală 

x 
Punct abrogat prin art. 1, 
pct. 144 din Legea nr. 
174/2004 pentru aprobarea 
O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscală 

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

2 2 

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 
8 Înregistrarea la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15 15 
9 Înregistrarea la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 
10 Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite 

de autorităţile străine 
2 2 

11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 
12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse/deteriorate 2 2 
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Capitolul II  

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea 
permiselor de vânătoare şi de pescuit 

 
1 Acte de identitate: 
 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 

5 5 

b. înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei Abrogat prin O.G. 
nr.70/2009 

Abrogat prin 
O.G. nr.70/2009 

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

6 6 

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

Abrogat prin O.G. 
nr.70/2009 

Abrogat prin 
O.G. nr.70/2009 

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

Abrogat prin O.G. 
nr.70/2009 

Abrogat prin 
O.G. nr.70/2009 

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare  3 3 
4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2 

 
Capitolul III  

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere 
 

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

a. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1 6 6 
b. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin O.G. 

nr.70/2009 
Abrogat prin 

O.G. nr.70/2009 
c. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia din 

categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 
Abrogat prin O.G. 

nr.70/2009 
Abrogat prin 

O.G. nr.70/2009 
d. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia din 

categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr 
28 28 

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

Abrogat prin O.G. 
nr.70/2009 

Abrogat prin 
O.G. nr.70/2009 

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

Abrogat prin O.G. 
nr.70/2009 

Abrogat prin 
O.G. nr.70/2009 

2 Taxe pentru examinarea persoanelor care un au absolvit o şcoală de conducători de 84 84 
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1) Potrivit prevederilor Ordonantei 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, eliberarea şi 
înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit. 
 

autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct.3 
3 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere pentru 

categoriile cuprinse în permisul anulat 
Abrogat prin O.G. 

nr.70/2009 
Abrogat prin 

O.G. nr.70/2009 
4 Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru 

obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere 
Abrogat prin O.G. 

nr.70/2009 
Abrogat prin 

O.G. nr.70/2009 
 

Capitolul IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizaţie de circulare pentru probe 

 
1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 

a. Autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 750 kg, inclusiv 60 
 

60 
 

b. Autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg – 
3.500 kg, inclusiv 

Abrogat prin O.G. 
nr.70/2009 

Abrogat prin 
O.G. nr.70/2009 

c. Autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145 145 
2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 

permanent sau temorar 
9 9 

3 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor  414 414 
 

Capitolul IV 1 
Taxa pentru furnizare date 

 
1 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul 

naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor 
de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului 
Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare                 

5 5 

 
Capitolul V 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
1 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii 

fondului funciar 18/1991, republicată, modificările şi completările ulterioare, cu excepţia 
celor pentru terenurile agricole şi forestiere1 

15 15 


