
      
                                                                                                                            A�EXA �R. 2 la HCL- 21 -2010 

TABLOUL 
 

CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE SI AME�ZILE, STABILITE I� SUME FIXE 
SAU COTE PROCE�TUALE PE�TRU A�UL 2011 

 
  CAPITOLUL I - CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3 ), impozitele si taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei si care se indexează/ajustează 
anual,în condiţiile art. 292 si respectiv art. 295 alin. (12), precum si amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7) 
 Legea 571/2003 privind codul fiscal 

 CAPITOLUL II – IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 
A. Persoane fizice 

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

Art . 251 alin (3) 
 
 
 

Tipul Clădirii 
 

 

Valoarea impozabilă 
Fără instalaţii de apă ,canalizare , electrice sau încălzire 

NIVELURILE EXISTENTE 
IN ANUL 2010 

�IVELURILE PROPUSE 
PE�TRU A�UL 2011 

CO�FOM 
A�EXEI I 

PĂULEŞTI HĂULIŞCA CO�FORM 
A�EXEI I 

PĂULEŞTI HĂULIŞA 

ZONA  A 
RANG V 

ZONA B 
RANG IV 

ZONA B 
RANG  V 

ZO�A  A 
RA�G V 

ZO�A B 
RA�G IV 

ZO�A B 
RA�G  V 

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

0,5002 0,5002 0,4764 0,5019 0,5019 0,4780 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

0,1436 0,1436 0,1368 0,1438 0,1438 0,1370 

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

0,1285 0,1285 0,1224 0,1291 0,1291 0,1230 

D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
si/sau chimic  

0,0567 0,0567 0,0540 0,0567 0,0567 0,0540 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresa încăperi amplasate la 
subsol, la demisol si/sau la mansarda, 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 adresa încăperi amplasate la 
subsol,la demisol si/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 

 
 

R O M Â � I A 
JUDEŢUL  VRA�CEA 

CO�SILIUL LOCAL AL COMU�EI PĂULEŞTI  



 
 

Art. 251 
 Valoarea impozabilă a clădirii, 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 (mai veche de anul 1960 exclusiv); 
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (intre 1960-

1980 exclusiv). 
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% 

pentru fiecare 
50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 

 În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul 
terminării se actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 
 Art. 252.  

(1)Daca o persoana fizica are în proprietate doua sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţa , care nu sunt închiriate unei alte persoane , 
impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează :  

- cu 65% pentru prima clădire in afara celei de la adresa de domiciliu; 
- cu 150% pentru a doua clădire in afara celei de la adresa de domiciliu; 
-  cu 300% pentru a treia clădire si următoarele in afara celei de la adresa de domiciliu. 

 (1^1) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. 
(2)  În cazul deţinerii a doua 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. 
(3) 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 îşi au domiciliul, precum si la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. 
Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului 
Art.254 

(5)Orice persoană care dobândeşte, construieşte, înstrăinează, extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, 
are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale, Direcţia Impozite si Taxe, în termen de 30 de 
zile. 

(7) Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate 
asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii 
administrativ teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îsi 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 
Art. 256    

Plata impozitului 
    (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă 
o bonificaţie de 10%. 
    (3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral 
până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 
 



 
 

B. PERSOA�E  JURIDICE 

NIVELURILE EXISTENTE 
IN ANUL 2010 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2011
  

Cota aplicată asupra 
valorii de inventar a clădirii (%) 

Cota aplicată asupra valorii 
de inventar a clădirii (%) 

Art.253 alin.(2) – cota de impozit stabilită prin HCL 1% 1% 

Art.287 alin.(1) – procent de majorare stabilit prin HCL*) 
  

 
20% 

 
20% 

Art.253 alin.(3^1) 
    În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, 
acesta are obligaţia sa comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării 
lucrărilor respective 
 Alin 4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, valoarea impozabila se reduce cu 15%. 
Art.253 alin.(6) – cota de impozit stabilită prin HCL 
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă, cota impozitului se stabileşte de Consiliul Local la 10 % si se aplică la valoarea 
de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul 
lunii în care s-a efectuat reevaluarea si a fost înregistrată ca atare în contabilitatea 
proprietarului – persoană juridică. 

10% 
 
 
 
 
 

5 % 
 
 
 

  
 

Art.287 alin(1) – procent de majorare stabilit prin HCL  
20% 

 
0% 

    Art.249  
       (3)  Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
    Art.253  
     .(7) - În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 
              a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; 
              b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea 
locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare; 
             c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe clădiri este datorat de locator. 
   Art.254 
   .(5) - Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale în a cărei raza de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. 
   Art.254  
    (7) - Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate 
asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ 
teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii 
următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al 
autorităţilor administraţiei publice locale. 
Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 
  
 
 
 



 
 

CAPITOLUL III - IMPOZITUL SI TAXA PE TERE� 
A. IMPOZITUL/TAXA PE TERE�URILE AMPLASATE Î� I�TRAVILA� – TERE�URI CU CO�STRUCŢII 

Art.258 alin. (2) - lei/ha - 
Zona, rangul  în cadrul  localităţii NIVELURILE EXISTENTE IN ANUL 2010 �IVELURILE PROPUSE PE�TRU A�UL 2011 

CO�FORM A�EXEI    nr.1 
ZONA  A-                                  RANG   V 

 
613 

 
613 

PĂULEŞTI     ZONA B   -        RANG   IV          613 613 
HĂULIŞCAZONA B  -           RANG  V                   460 460 

B. IMPOZITUL/TAXA PE TERE�URILE AMPLASATE Î� I�TRAVILA� – 
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSI�ŢĂ DECÂT CEA DE TERE�URI CU CO�STRUCŢII 

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

 
 

Categoria 
de folosinţă 

NIVELURILE EXISTENTE 
 IN ANUL 2010 

�IVELURILE PROPUSE   
PE�TRU A�UL 2011 

CO�FORM 
A�EXEI �R. I 

PĂULEŞTI HĂULIŞCA CO�FORM  
A�EXEI �R.  I 

PĂULEŞTI HĂULIŞCA 

ZONA  A 
RANG V 

ZONA B 
RANG IV 

ZONA B 
RANG  V 

ZO�A  A 
RA�G V 

ZO�A B 
RA�G IV 

ZO�A B 
RA�G  V 

1 Teren arabil 24 20 18 24 20 18 
2 Păşuni 18 18 16 18 18 16 
3 Fâneţe 18 18 16 18 18 16 
4 Vii 40 33 30 40 33 30 
5 Livezi 46 44 40 46 44 40 
6 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră 
24 20 18 24 20 18 

7 Terenuri cu ape 13 12 11 13 12 11 
8 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 

C IMPOZITUL/TAXA PE TERE�URILE AMPLASATE Î� EXTRAVILA� 
Art.258 alin.(6)                                                                                                - lei/ha - 
Nr. 
Crt. 

 
 

Categoria 
de folosinţă 

NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2010 

�IVELURILE PROPUSE 
 PE�TRU A�UL 2011 

CO�FORM 
A�EXEI �R. I 

PĂULEŞTI HĂULIŞCA CO�FORM  
A�EXEI �R.I 

PĂULEŞTI HĂULIŞCA 

ZONA  A 
RANG V 

ZONA B 
RANG IV 

ZONA B 
RANG  V 

ZO�A  A 
RA�G V 

ZO�A B 
RA�G IV 

ZO�A B 
RA�G  V 

1 Teren arabil 45 43 41 45 43 41 
2 Păşuni 25 23 22 25 23 22 
3 Fâneţe 25 23 22 25 23 22 
4 Vii 50 48 46 50 48 46 
5 Livezi 50 48 46 50 48 46 
6 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră 
15 13 12 15 13 12 

7 Teren cu construcţii 28 25 24 28 25 24 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
      Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 
se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii 
similare impozitului pe teren. 
      **) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efectul rotunjirilor la a doua 
zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale,s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe 
teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 m = 0,0001 ha 
.Art.258 
        (7) – Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si 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. 
        (8) – Atât în cazul clădirilor, cât si al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate si situaţia reală rezultată din 
măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului si 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 si 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 respectiva, ca anexa la declaraţia fiscală. 
 
Art.259  
      (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 administrativ 
teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde işi 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 obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al 
autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 
 
 Art.260  
     Plata impozitului 
    (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se 
acordă o bonificaţie de până la 10%,. 
    (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 
50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat." 
 
 



 
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRA�SPORT 

 
Art.263 alin.(2)                                                            Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

 
Mijloc de transport 

valoarea impozitului 
- lei/200 cm³ sau fracţiune - 

NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2010 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2011 

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 8 8 
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cm3  si 2000 cm3 inclusiv 18 18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv  72 72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cm3  si 3000 cm3 inclusiv 144 144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc  290 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze  24 24 
7. Alte autovehicule cu masa totală maxima autorizata de pana la 12 tone,inclusiv 30 30 
8. Tractoare  înmatriculate 18 18 
 
Art.263 alin.(4) *                                           Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone 
 
 �umărul axelor si masa totala 

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

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate 
în operaţiunile de transport intern si internaţional 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

I Vehicule cu doua axe Nivel 2010  Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, 

dar mai mica de 13 tone  
0 0 86 102 0 0 107 127 

2  Masa de cel puţin 13 tone, 
dar mai mica de 14 tone  

86 102 238 282 107 127 297 352 

3  Masa de cel puţin 14 tone, 
dar mai mica de 15 tone  

238 282 335 396 297 352 418 495 

4 Masa de cel puţin de 15 tone, 
dar mai mica de 18 tone 

335 396 757 897 418 495 946 1121 

II Vehicule cu trei  axe Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 1 Masa de cel  puţin de 15 tone, 

dar mai mica  de 17 tone 
86 102 150 177 107 127 187 221 

2 Masa de cel puţin de 17 tone, 
dar mai mica de 19 tone 

150 177 307 364 187 221 383 454 

3 Masa de cel puţin de 19 tone, 
dar mai mica de 21 de tone 

307 364 398 472 383 454 497 589 

4 Masa de cel  puţin de 21 de 
tone, dar mai mica de 23 de tone 

398 472 613 727 497 589 766 908 



 �umărul axelor si masa totala 
maxima autorizată 

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

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate 
în operaţiunile de transport intern si internaţional 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

II Vehicule cu trei axe Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 5 Masa de cel puţin de 23 de tone, 

dar mai mica de 25 de tone 
613 727 953 1129 766 908 1191 1412 

6 Masa de cel  puţin de 25 de tone, 
dar mai mica de 26 de tone 

613 727 953 1129 766 908 1191 1412 

III Vehicule cu patru axe Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 1 Masa de cel puţin de 23 de tone, 

dar mai mica de 25 de tone  
398 472 404 478 497 589 504 598 

2 Masa de cel  puţin de 25 de tone, 
dar mai mica de 27 de tone 

404 478 630 747 504 298 787 933 

3 Masa de cel  puţin de 27 de tone, 
dar mai mica de 29 de tone 

630 747 1000 1185 787 933 1249 1481 

4 Masa de cel puţin de 29 de tone, 
dar mai mica  de 31 de tone 

1000 1185 1483 1758 1249 1481 1853 2197 

5 Masa de cel  puţin de 31 de tone, 
dar mai mica  de 32 de tone 

1000 1185 1483 1758 1249 1481 1853 2197 

 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone 

Art.263 alin.(5)* 
 
 �umarul axelor si masa totala 

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

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate 
în operaţiunile de transport intern si internaţional 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

I Vehicule cu 2+1 axe Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 1 Masa de cel  puţin de 12 tone, dar 

mai mica de 14 tone   0 0 0 0 0 0 0 0 

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

3 Masa de cel  puţin de 16 tone, dar 
mai mica de 18 tone  0 0 40 46 0 0 49 58 

4 Masa de cel  puţin de 18 tone, dar 
mai mica  de 20 de tone 40 46 80 105 89 58 111 131 

 
5 Masa de cel  puţin de 20 de tone,  

dar mai mica  de 22 de tone 89 105 208 246 111 131 259 307 

6 Masa de cel  puţin de 22 de tone, 
dar mai mica  de 23 tone 208 246 268 318 259 307 335 397 

7 Masa de cel  puţin de 23 de tone, 
dar mai mica de 25 tone  268 318 484 573 335 397 604 716 

 



 
 
 

�umărul axelor şi masa totală 
maxima autorizată 

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

Impozitul, in lei , pentru vehiculele angajate 
în operaţiunile de transport intern si internaţional 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

I Vehicule cu 2+1 axe Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 8 Masa de cel  puţin de 25 de tone, 

dar mai mica de 28 tone 
484 573 848 1005 604 716 1060 1256 

II Vehicule cu 2+2 axe Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 1 Masa de cel  puţin de 23 de tone, 

dar mai mica de 25 de tone  
84 99 194 230 104 123 242 287 

2 Masa de cel  puţin de 25 de tone, 
dar mai mica de 26 de tone 

194 230 318 377 242 287 397 471 

3 Masa de cel puţin de 26 de tone, 
dar mai mica  de 28 de tone 

318 377 468 553 397 471 584 692 

4 Masa de cel  puţin de 28 de tone, 
dar mai mica de 29 de tone 

468 553 564 668 584 692 704 835 

5 Masa de cel  puţin de 29 de tone, 
dar mai mica de 31 tone 

564 668 925 1097 704 835 1156 1371 

6 Masa de cel  puţin de 31 de tone, 
dar mai mica de 33 de tone  

925 1097 1284 1522 1156 1371 1605 1902 

7 Masa de cel  puţin de 33 de tone, 
dar mai mica de 36 de tone 

1284 1522 1945 2311 1605 1902 2436 2888 

8 Masa de cel  puţin de 36 de tone, 
dar mai mica de 38 de tone  

1284 1522 1945 2311 1605 1902 2436 2888 

III Vehicule cu 2+3 axe Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 1 Masa de cel  puţin de 36 de tone, 

dar mai mica de 38 de tone 
1022 1211 1422 1686 1277 1514 1777 2107 

2 Masa de cel  puţin de 38 de tone, 
dar mai mica de 40 de tone 

1422 1686 1932 2291 1777 2107 2415 2863 

IV Vehicule cu 3+2 axe Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 1 Masa de cel  puţin de 36 de tone, 

dar mai mica de 38 tone 
904 1070 1254 1486 1129 1338 1567 1857 

2 Masa de cel  puţin de 38 de tone, 
dar mai mica de 40 tone  

1254 1486 1734 2055 1567 1857 2167 2569 

3 Masa de cel  puţin de 40 de tone, 
dar mai mica de 44 tone 

1734 2055 2565 3040 2167 2569 3206 3800 

V Vehicule cu 3+3axe Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 Nivel 2010 Propus 2011 
 1 Masa de cel  puţin de 36 de tone, dar mai 

mica  de 38 tone 
514 609 622 737 642 761 777 921 

2 Masa de cel  puţin de 38 de tone, dar mai 
mica  de 40 tone  

622 737 928 1100 777 921 1160 1375 

3 Masa de cel  puţin de 40 de tone, dar mai 
mica de 44 tone 

928 1100 1477 1751 1160 1375 1846 2189 

 



 
Remorci , semiremorci sau rulote 

Art.263 alin.(6) 
 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE EXISTENTE  

IN ANUL 2010 
NIVELURILE PROPUSE 

 PENTRU ANUL 2011 

Până la o tona, inclusiv  8 8 
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 29 
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 44 45 
Peste 5 tone  55 55 

Art. 264 
          (5) Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de 
proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite 
bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii 
următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate 
al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt 
nule de drept. 
Art. 265 
              Plata taxei 
             (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
             (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a 
anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv. 

             Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei 
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru 
care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport 
cumulat al acestora." 
 
 

 

                    Potrivit H.G. �r. 956/2009: �ivelurile prevazute în anexa pentru impozitul pe mijloacele de transport menţionat la art.263 alin (4) si (5) din 
Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb 
prognozat pentru anul 2010 de Comisia �aţională de Prognoză. Aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata 
de schimb între Euro si Leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Autorităţile deliberative ale 
administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 adoptate până la data 
publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al Romaniei , partea I, în termen de 45 de zile , cu prevederile Legii nr.571/2003 cu modificarile si 
completările ulterioare si cu cele ale prezentei hotărâri. 
                     H.G. �r.956/2009 art. 2 alin (1): În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevăzut în anexă, 
întreprinderile si operatorii de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările si completările ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de transport rutier 
internaţional. 

 
 



 
CAPITOLUL V 

TAXA PE�TRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZAŢIILOR 
 
 

NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2010 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2011 

Art. 267 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural  
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism    Lei  
a) până la 150 mp inclusiv 5 3 
b) între 151 şi 250 mp.. inclusiv 6 3 
c) între 251 şi 500 mp. inclusiv 8 4 
d) între 501 şi 750 mp. inclusiv 10 5 
e) între 751 şi 1.000 mp. inclusiv 12 6 
f) peste 1000 mp 12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1000 mp 
6+ 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1000 mp 
Art. 267 alin (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru 
o clădire care urmează a fi folosita ca locuinţa sau anexa la locuinţa 

 
0,5% din valoarea autorizata a lucrării 

 
0,5% din valoarea autorizata a lucrării 

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 7 pentru fiecare mp  afectat  
Art. 267 alin. (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările 
de organizare de şantier in vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 
incluse in alta autorizaţie de construire 

3% din valoarea autorizata lucrărilor 
de organizare de şantier 

3% din valoarea autorizata lucrărilor de 
organizare de şantier 

Art. 267 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere 
de corturi, cusute sau rulote, ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a lucrărilor 
de construcţie 

2% din valoarea autorizata a lucrărilor 
de construcţie 

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile si în spaţiile 
publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afişaj, a 
firmelor si reclamelor 

7 
pentru fiecare mp de suprafaţă 

ocupată de construcţie 

7 
pentru fiecare mp de suprafaţă 

ocupată de construcţie 

 Art. 267 alin. (8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o 
alta construcţie decât cele prevăzute in alt alineat al prezentei anexe 

1% din valoarea autorizata lucrarilor de 
constructie, inclusiv instalatiile aferente 

1% din valoarea autorizata lucrărilor de 
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente 

Art. 267 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţiala 
sau totala a unei construcţii. 

0,1 % din valoarea impozabila a 
acestora ** 

0,1 % din valoarea impozabila a 
acestora ** 

Art. 267 alin. (10) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, 
precum si a autorizaţiilor de construire 

30% din valoarea taxei iniţiale 30% din valoarea taxei iniţiale 

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

 
11 lei, pentru fiecare racord 

 
11  lei, pentru fiecare racord 

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

 
13 lei  

 
13  lei 

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

8 lei 8 lei 

   * Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată , reală a lucrării, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, regularizarea făcându-se la terminarea lucrării. 
Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit Anexei nr.1,partea I, cap .I, 
lit. A, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate. 
  ** Valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată , din evidenţa contabilă (în cazul persoanelor juridice) , respectiv valorile pe metru pătrat din Anexa 



nr.1, 
 

CAPITOLUL VI 
TAXA PE�TRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZAŢIILOR 

 
 

NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2010 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2011 

partea I, cap.I, lit.A (în cazul persoanelor fizice). 
Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli : 
           a)- taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul si se plăteşte înainte de emiterea avizului ; 
           b)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care 
a 
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 
; 
          c)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie ; 
          d )- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru 
taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei 
publice locale. 
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea 
impozabilă a clădirii, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare 

 
 Taxa pentru eliberarea autorizaţii pentru  a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare  

 
 

NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2010 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2011 

 Art.268 alin.(1) Taxa anuală pentru eliberarea unor autorizaţii pentru 
desfăşurarea unei activităţi economice în mediul rural 

  

a) pentru meseriaşi si cărăuşi * 13 13 
b) pentru cazane de fabricat rachiu 13 13 
c) pentru liber profesionişti ** 13 13 
d) pentru mori, prese de ulei si darace 13 13 
e) pentru activităţi de proiectare 13 13 
f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus *** 13 13 
*- prin “meseriaşi si cărăuşi ” în sensul prezentei se definesc : persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi pe bază de liberă iniţiativă si a căror 
venituri realizate se impun pe bază de norme de venit stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean , cum ar fi : lăcătuşi , mecanici, strungari, electricieni, sudori, 
croitori ,dulgheri , dogari , cărăuşi, mici comercianţi , vânzători ambulanţi, geamgii, fotografi , tapiţeri , vopsitori , prestatori de alte servicii . 
** - prin “liber profesionişti” se definesc: persoane fizice care realizează , în condiţiile legii , venituri din practicarea unei profesii libere autorizate , în mod 
individual 
sau în diverse forme de asociere (medici , profesori , ingineri , economişti , avocaţi , notari publici, sub ingineri , tehnicieni , contabili , asistenţi medicali , traducători, 
dactilografe , agenţi si consultanţi de asigurări ); 
*** - persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi neprevăzute expres mai sus, sau care au fost autorizate pentru mai multe activităţi , precum 
si asociaţiile familiale care desfăşoară activităţile prevăzute sau neprevăzute mai sus. 
Valoarea prevăzută la punctul „f” din anexă nu poate să depăşească, în cazul mai multor activităţi, valoarea însumată rezultată din activităţi individuale . 
 Autorizaţiile se avizează anual , până la 31 decembrie a anului în curs , pentru anul următor . Taxa viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute 

 



 
Taxa pentru eliberarea autorizaţii pentru  a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare  

 
 
 

NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2010 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2011 

Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 17 lei 17 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 

28 28 

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 68 69 

Art. 268 alin.(5) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică  

- 500 lei  

CAPITOLUL VII 
TAXA PE�TRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE 

 
 
 

 
Art. 271 alin. (2) 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă si publicitate:                              lei/m2 sau fracţiune de m2 – 

 NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2010 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2011 

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

28 28 lei/mp sau fracţiune de mp  

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

20 20 lei/mp sau fracţiune de mp 

CAPITOLUL VIII 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

    Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din valoarea biletelor de intrare şi abonamentelor . 
Cota de impozitare se calculează astfel: 

a)- în cazul unui spectacol de teatru (piesă de teatru ,balet ,operă,etc.)sau altă manifestare muzicală ,prezentarea unui film la cinematograf ,un spectacol 
de circ sau  orice altă competiţie sportivă internă sau internaţională – cota de impozit este egală cu 2 %: 
b) –în cazul oricărui alte manifestării artistice decât cele enumerate la litera *a* , cota de impozit este cu 5%.   

 
 

 
Art. 275 alin. (2) 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:                                        lei/m2 sau fracţiune de m2 – 

 NIVELURILE EXISTENTE  
IN ANUL 2010 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2011 

a) în cazul videotecilor 1 2lei/mp  

b) în cazul discotecilor : de până la 200 m.p. inclusiv 
                                        de peste 200 m.p. 

2 3 lei /mp 

2 3 lei /mp  

CAPITOLUL IX– TAXA HOTELIERĂ 
Art.279 (1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. 

(2) Cota taxei, aplicată asupra tarifelor de cazare, se stabileşte de consiliul local . 
Cota aplicata asupra tarifelor de cazare NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2010 

3% 
 
 
 
 



CAPITOLUL X 
TAXE SPECIALE  

 
 

NIVELURILE 
EXISTENTE  

IN ANUL 2010 

NIVELURILE 
PROPUSE 

 PENTRU ANUL 
2011 

 
 

Taxa funcţionare serviciu de pompieri voluntari 6/ gospodărie 6 Serviciul public de pompieri 
voluntari 

Taxă salubritate  - -  
Taxă adeverinţă  rol agricol   4 4 Serviciul public de eliberare a 

documentelor  
Taxă eliberare certificat de atestare    fiscală  5 5 Serviciul public de eliberare a 

documentelor 
Taxă xerox 0,50 lei  / pagină A4 0,50 lei/pagina  Serviciul public de eliberare a 

documentelor 
Taxă identificare în arhivă a documentelor , copiere şi legalizare conform legii 
nr. 544/2001  

4 lei / pagină A4 5 lei/pagina A4 Serviciul public de eliberare a 
documentelor 

Taxă oficiere căsătorie în zilele de Sâmbătă  , Duminică şi alte sărbători legale  60 60 Serviciul public de eliberare a 
documentelor 

Închirierea căminului  cultural      - pentru nunţi 
                                                      - pentru botezuri  

500 500 Serviciul  

300 300 

- cununii civile   100  

- revelion   100  

- horă  - zi   150  

- horă – noapte   200  

                   -      pomană  50  

Garanţia pentru închirierea căminului cultural  500 500 Desfăşurarea altor manifestării în 
afara de ce-a solicitată în cerere se 

sancţionează cu garanţia  
 

CAPITOLUL XI–  
ALTE TAXE LOCALE  

 
 Art. 283 alin(1) TAXE PE�TRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE NIVELURILE 

EXISTENTE  
IN ANUL 2010 

-Lei/ /zi- 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2011 

-Lei/zi- 

Ocupare loc public pentru confecţionare de produse 3 3 

Comercializare flori si ocuparea domeniului public pentru diverse ocazii (vânzare de mărţişoare, felicitări de 
sărbătoare, pepeni, castane, comerţ stradal etc.) : 
                      - cu contract 
                     - fără contract 

5 5 

5 5 

Ocupare loc public pentru depozitare de diverse materiale 3 3 



Pentru ocuparea domeniului public de către mijloace aut 
           autoturisme, remorci 
         autobuze, autocamioane, 

3 3 

3 3 
 
 
 
 

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

NIVELURILE 
EXISTENTE  

IN ANUL 2010-Lei/ /zi- 

�IVELURILE PROPUSE 
 PE�TRU A�UL 2011 
lei/zi- 

pentru cazane de fabricat rachiu 1 1 

pentru mori de cereale 1 1 

pentru circular sau gater 1 1 

pentru aprig tâmplărie 1 1 

pentru moto fierăstrău 1 1 

Art. 283 alin(3) Taxa anuală pentru vehicule lente - 37 lei /an  

 
 

CAPITOLUL XII 
SA�CŢIU�I 

                                                 LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 
de lei  

Art. 294 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1360 lei 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
Art. 294 alin. (6) (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%, respectiv: 

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 960 lei la 
2400 lei. 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 1100 de lei la 5450 lei. 
II. LEGEA �R. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare 

A�EXA – LISTA CUPRI�ZÂ�D 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 si Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie si Justiţie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 
 
 

NIVELURILE 
IN ANUL 2010 

-Lei/mp/zi- 

NIVELURILE 
PROPUSE  PENTRU 
ANUL 2011Lei/zi 

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

 
 
1 

 
 
2 



plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare,  
2 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X X 

- pentru animale sub 2 ani  1 2 

- pentru animale peste 2 ani  1 2 

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

- pentru animale sub 2 ani  1 2 

- pentru animale peste 2 ani  4 4 

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

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

6 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui si sexului 13 13 

7 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă, a desfacerii căsătoriei 1 2 

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

1 2 

9 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 1 2 

10 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 1 2 

CAPITOLUL IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie si autorizare de circulaţie pentru probe 

1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor si remorcilor: NIVELURILE 
IN ANUL 2010 
-Lei  

�IVELURILE 
PROPUSE PE�TRU 
A�UL 2011Lei 

a) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv 31 52 

b) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg si 3500 kg, inclusiv 62 abrogat 

c) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg              125 125 

2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor si remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar - 8 

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor - 357 

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

completările ulterioare 
1 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole si forestiere11 

 

11 lei /hectar 
sau fracţiune 
de hectar 
 

13 lei /hectar sau 
fracţiune de hectar 

 Denumirea taxei 
TAXĂ APĂ 

NIVELURILE 
IN ANUL 2010 
 

�IVELURILE 
PROPUSE PE�TRU 
A�UL 2011Lei an 

1 persoana racordata 7 7 
2 persoana neracordate 3 3 
3 persoana cu baie în locuinţă 11 11 
4 bovină/ cabalină 4 4 

                                                 
1 Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra 
terenurilor agricole si forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în 
scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit. 



5 porcine 2 2 
6 ovine 1 1 
7 autoturisme 11 11 
8 microbuze 13 13 
9 autocamioane + tractoare 25 25 
10 Societăţi  (magazine - comerţ) 0 100 

 
          Nu se  eliberează de către organele administraţiei publice  locale  certificate, adeverinţe şi orice alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie  
contribuabililor restanţieri  , eliberându-se certificat fiscal . 
         Încasarea de către contribuabili Comunei Păuleşti privind sume cuvenite din subvenţii sau alte venituri de natură financiară ,casierul comunei 
Păuleşti are dreptul de a reţine obligaţiile  bugetare de plată restante din anii precedenţi şi obligaţiile bugetare pe anul în curs. 
 
 
 
, 
 
 
 

         PREŞEDI�TELE DE ŞEDI�ŢĂ ,                                                                                                   CO�TRASEM�EAZĂ : 

                                                                                                                                 SECRETARUL  c o m u n e i   P ă u l e ş t i  
………………..................................................................................................  

                                              ………………………………..   
                                                                                                                                                             HALICI ADRIANA  
 
 

 

�r   21 DI� 23  DECEMBRIE   2010 

 
• Adoptată astăzi în şedinţa ordinară ,cu un număr de voturi ….din numărul total de  11 consilieri în funcţie . 


