
Proiect  
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 

 
 I.   IMPOZITUL  PE  CLADIRI 

 
Calculul impozitului pentru persoane fizice 
 (1) Impozitul  pe cladiri, in  cazul persoanelor  fizice, se calculeaza 

prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. 
 (2)In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, 
pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul de mai 
jos valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii 
respective. 
 (3)Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea 
suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu 
valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din urmatorul 
tabel: 

Impozitul şi taxa pe clădiri 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul 
persoanelor fizice 

Art.251 alin.(3) 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Tipul clădirii 
Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice sau 
încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

972 577 

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 

264 165 

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

165 149 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 
din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

99 66 

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, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 
alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 



(4)Valorile impozabile ale cladirilor se ajusteaza, in functie de rangul 
localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii 
determinate cu coeficientul de corectie corespunzator, astfel: 

a) Graniceri – localitate de rangul IV, cu zonele: 
              Zona A = 1,10  

Zona B = 1,05 
Zona C = 1,00 
Zona D = 0,95 

b) Siclau – localitate de rangul V, cu zonele: 
Zona A = 1,05   
Zona B = 1,00 
Zona C = 0,95  
Zona D = 0,90 

 (5)Valoarea impozabila a cladirii, determinata astfel, se reduce in 
functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza: 
 a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
 b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani 
si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 
 (6) In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita 
depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata 
astfel, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune 
din acestia. 
 (7) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, 
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere 
fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind 
cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.  

(8) 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 65% pentru prima  cladire in afara celei de la adresa de 
domiciliu; 

b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa 
de domiciliu; 
 c) cu 300% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de 
domiciliu; 
 Nu intra sub incidenta punctului 8, persoanele fizice care detin in 
proprietate doua sau mai multe cladiri dobandite prin succesiune legala. 
         



  Persoanele fizice prevazute la punctul 8 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. 

 
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 
 

(1) Impozitul   pe  cladiri,  in   cazul   persoanelor  juridice, se  va  
calcula   prin aplicarea cotei de impozitare de 1,5 % asupra valorii de 
inventar a cladirii.  

(2) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cotele impozitelor pe 
cladiri sunt urmatoarele: 

- 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii  3 ani 
anteriori anului fiscal de referinta 

- 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani 
anteriori anului fiscal de referinta . 
 (3) Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in 
cazul carora cota impozitului pe cladiri este de 1,5%. 
  
 Plata impozitului 
   
 (1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, 
pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
 
 (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru 
intregul an de catre contribuabili persoane fizice, pana la data de 31 martie  
a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. 

(3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre 
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se 
plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza 
aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe cladiri cumulat. 
 
 

II. IMPOZITUL  SI  TAXA  PE  TEREN 
 
Calculul impozitului pe teren 
 



  Impozitul  pe  teren  se  stabileste   luand  in  calcul numarul de 
hectare de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau 
categoria de folosinta a terenului. 

 
(1) Impozitul pe terenul amplasat in intravilan – terenuri cu 

constructii: 
a) Pentru localitatea Graniceri se atribuie rangul IV , 
zona A si B     (zona A, pentru locuintele amplasate pe 
strazile principale si zona B pentru celelalte strazi ) 

Zona A = 925 lei/ha 
Zona B = 739 lei/ha 

 
b) Pentru localitatea Siclau se atribuie rangul V, zona A 
si B (zona A, pentru locuintele amplasate pe strazile 
principale si zona B pentru celelalte strazi ) 

Zona A = 739 lei/ha 
Zona B = 555 lei/ha 
 

(2) In  cazul unui teren amplasat  in intravilan, inregistrat  in 
registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de teren cu 
constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de 
hectare de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel: 
 

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan 
- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii - 

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

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă/Zona A B C D 

1. Teren arabil 29 22 20 16 

2. Păşune 22 20 16 14 

3. Fâneaţă 22 20 16 14 

4. Vie 48 36 29 20 

5. Livadă 55 48 36 29 

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 

29 22 20 16 

7. Teren cu ape 16 14 8 x 

8. Drumuri şi căi ferate x x x x 

9. Teren neproductiv x x x x 
 Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a 

statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale , concesionate, inchiriate, date in administrare ori in 
folosinta, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 



titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe 
teren. 

Suma astfel stabilita, se inmulteste cu coeficientul de corectie 
corespunzator rangului fiecarei localitati, astfel: 

 
Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

 
  (3) 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. 258 alin. (6) 

- lei/ha - 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă/Zona A B C D 

1. Teren cu construcţii 32 29 27 23 

2. Teren arabil 52 50 47 44 

3. Păşune 29 27 23 21 

4. Fâneaţă 29 27 23 21 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 
nr. crt. 5.1 

57 55 52 50 

5.1. Vie până la intrarea pe rod x x x x 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută 
la nr. crt. 6.1 

58 55 52 50 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x x x 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 
nr. crt. 7.1 

17 15 14 8 

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

x x x x 

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

6 5 2 1 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 35 32 29 27 

9. Drumuri şi căi ferate x x x x 

10. Teren neproductiv x x x x 

  
   Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a 

statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale , concesionate, inchiriate, date in administrare ori in 
folosinta, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe 
teren. 



Suma astfel stabilita, se inmulteste cu coeficientul de corectie 
corespunzator rangului fiecarei localitati, conform tabelului: 

 
Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

  
 (4) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana 

la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
 (5) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru 
intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie inclusiv, se 
acorda o bonificatie de 10%. 

(6) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre 
contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se 
plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza 
aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe teren cumulat. 

(7) Categoriile de folosinta si zonele in care se incadreaza terenul 
extravilan sunt cele cuprinse in Anexa nr.2.  
 
 

IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT 
 
Calculul impozitului pe mijloacele de transport 
 
(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care 

trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit annual 
pentru mijlocul de transport.  

(2) In  cazul  oricaruia  dintre   urmatoarele   autovehicule, impozitul  
pe  mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a 
acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cmc dau fractiune din 
aceasta cu suma corespunzatoare din urmatorul tabel: 

CAPITOLUL IV 
Impozitul pe mijloacele de transport 

Art. 263 alin. (2)1) 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică   

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 



2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 
inclusiv 

19 

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

75 

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

150 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 302 

6. Autobuze, autocare, microbuze 25 

7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone, inclusiv 

31 

8. Tractoare înmatriculate 19 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 3 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 5 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an 

 
(3) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

 
Art. 263 alin. (4)2) 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone 

Impozitul 
(lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor 
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

I. două axe 

  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 138 

  2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 138 382 

  3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 382 538 

  4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 538 1216 

  5. Masa de cel puţin 18 tone 538 1216 

II. 3 axe 

  1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 138 240 

  2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 240 493 

  3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 493 640 



  4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 640 985 

  5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 985 1530 

  6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 985 1530 

  7. Masa de cel puţin 26 tone 985 1530 

III. 4 axe 

  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 640 648 

  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 648 973 

  3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1607 

  4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1607 2383 

  5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1607 2383 

  6. Masa de cel puţin 32 tone 1607 2383 

 
 
 
Art. 263 alin. (5)3) 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Impozitul 
(lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor 
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

I. 2+1 axe 

  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

  2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

  3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 62 

  4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 62 142 

  5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 142 333 

  6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 333 431 

  7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 431 777 

  8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 777 1362 

  9. Masa de cel puţin 28 tone 777 1362 

II. 2+2 axe 

  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 133 311 

  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 311 511 

  3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 511 750 

  4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 750 906 

  5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 906 1486 

  6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1486 2063 



  7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2063 3132 

  8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2063 3132 

  9. Masa de cel puţin 38 tone 2063 3132 

III. 2+3 axe 

  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1642 2285 

  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2285 2986 

  3. Masa de cel puţin 40 tone 2285 2986 

IV. 3+2 axe 

  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1451 2014 

  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2014 2786 

  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2786 4122 

  4. Masa de cel puţin 44 tone 2786 4122 

V. 3+3 axe 

  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 826 998 

  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 998 1491 

  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1491 2374 

  4. Masa de cel puţin 44 tone 1491 2374 

 
Remorci, semiremorci sau rulote 

Art. 263 alin. (6) 
Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată 
Impozit 

- lei - 

a) Până la o tonă, inclusiv 9 

b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 35 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 54 

d) Peste 5 tone 67 

 
(4) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate 

egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
 (5) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport, 
datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 
martie, se acorda o bonificatie de 10%. 

(6) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget 
local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei 
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport pe raza 
aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 
 

 



TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI  
A  AUTORIZATIILOR 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

Art. 267 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în 
mediul urban 

- lei - 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism   

a) până la 150 m2, inclusiv 6 

b) între 151 şi 250 m, inclusiv 7 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 15 

f) peste 100 m2 15+0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 
care depăşeşte 1000 m2 

Pentru mediul rural se percepe o taxa cu 50% mai mica decat cea 
pentru mediul urban. 

 
Art. 267 alin. (4) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări 

 8 lei 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 lei 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 

 10 lei pentru fiecare racord 

 
Art. 267 alin. (13) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 

 9 lei 

 
1. în mediul rural  16 lei Art. 268 alin. (1) 

Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii pentru desfăşurarea 
unei activităţi economice 

2. în mediul urban - 



 
Art. 268 alin. (2) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 

 21 lei 

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

 33 lei pentru fiecare m2 sau 
fracţiune de m2 

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

 62 lei 

 
 
 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în 
care persoana derulează o activitate 
economică 

 26 lei Art. 271 alin. 
(2) 

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

 21 lei 

 
 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: 
- lei/m2 - 

a) în cazul videotecilor  1 leu 
Art. 275 alin. 
(2) 

b) în cazul discotecilor  2 lei 

 
Taxa    pentru    eliberarea    autorizatiei   de    construire    pentru  o  

cladire   care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta, este 
egala cu 0,50 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. In cazul 
unei autorizatii de construire emisa pentru o persoana fizica, valoarea reala a 
lucrarilor nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii. 
 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a 
unei constcuctii, este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a cladirii. 
 Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizatii de construire, este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale. 
 



Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru 

Nr. 
crt. 

Extras din norma juridică 
- lei - 

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de 

instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii 

prestate de unele instituţii publice 

1. 

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale 
şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii 
de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să 
certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, 
adeverinţelor şi a oricăror 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 

2 

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

 

- pentru animale sub 2 ani 2 
2. 

- pentru animale peste 2 ani 2 

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

 

- pentru animale sub 2 ani 2 
3. 

- pentru animale peste 2 ani 5 

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

2 

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

6. 
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a 
schimbării numelui şi sexului 

15 

7. 
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii 
căsătoriei 

2 

8. 
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, 
a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 

2 

9. 
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor 
de stare civilă 

2 

10. 
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor 
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 

2 

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 

Acte de identitate: x 1. 

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

5 



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

6 

2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 

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: 

x 

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

6 1. 

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

28 

2. 

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

84 

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: 

x 

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

60 1. 

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

145 

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

9 

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

414 

CAPITOLUL IV1 
Taxă pentru furnizare date 

1. 

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

5 

CAPITOLUL V 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 



1. 

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

15 

 
  

ALTE TAXE LOCALE 
 
(1) Pentru utilizarea temporara a locurilor publice, taxa este de 10 

lei/zi ; 
(2)Pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul 

obtinerii de venit, taxa este de 10 lei/zi . 
(3)Taxa pentru eliberarea de copii ale actelor din arhiva este de 5 

lei/act. 
(4)Taxe speciale pentru activitatile desfasurate de catre 

compartimentul „Stare civila”,  dupa cum urmeaza: 
- eliberarea certificatelor de stare civila in regim de urgenta - 5 lei; 
- solicitare certificate din alte localitati – 5 lei; 
- eliberare de dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila – 5 
lei; 
- taxa de divort - 520 lei; 
- taxa legalizare – 10 lei/act. 
- taxa certificat de atestare fiscala - 5 lei 

 
FACILITATI  PENTRU  PERSOANE  FIZICE 
 

(1) Impozitul   pe   cladiri ,  impozitul   pe   teren ,   taxa   asupra   
mijloacelor  de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor, precum si a altor taxe locale, nu se aplica pentru: 
  a)  veteranii de razboi; 
  b) persoanele fizice prevazute la art.1 din Decretul-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate pe 
motive politice de dictatura instaurata incepand cu data de 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 prevazute la art. 3 alin.(1) lit. b) si art.4 alin.(1) din 
Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la 
victoria Revolutiei din decembrie 1989 nr.341/2004,publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei nr.654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza: 

a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu; 



b) impozitul pe terenul aferent cladirii prevezute la lit.a; 
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur 

autoturism. 
 (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 cladiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea 
autorizatiilor de functionare pentru activitati economice nu se datoreaza de 
catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in 
gradul I de invaliditate. 
 (5) In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport 
detinut in comun cu o persoana fizica prevazuta la alineatele de mai sus, 
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 alineatele 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 
alineatele 1, 2, 3 sau 4. 
 (7’)  Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica 
doar pt. un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice 
prevazute la alin.1 si 2.  
 (8) Scutirea de la plata impozitului prevauta 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) Veteranii de razboi si vaduvele necasatorite ale acestora sunt 
scutiti de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile in 
suprafata de pana la 5 ha, conform art.16, litera (e) din Legea nr.303/2007 
pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de 
razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. 
 (10) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului aferent 
cladirii, precum si scutirea de la plata chiriei,  a persoanelor care locuiesc in 
imobile inchiriate proprietatea statului, ale caror venituri lunare sunt mai 
mici decat salariul minim brut pe tara sau constau in exclusivitate din 
indemnizatie de somaj sau ajutor social, conform art.286 alin.3 Cod fiscal.  
 (11) Pesoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001 sunt 
scutite de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala. 
 

Alte taxe autofinantate: 



 
 - taxa inchiriere teren saivan, adapost pentru animale:   0,1 leu/mp/an; 
 - tarla, baza furajera:                     0,1 leu/mp/an. 
 - taxa de consum apa:      1,32 lei / mc  
 - taxa inchiriere tractor:              50 lei/oră 
 - taxa bransament la reteaua de apa          100 lei 
 
 
 
 
       Inspector as., 
                                                                   Ardelean Daniela 


