
 

                                                                                             
 

 
T A B L O U L 

 
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei ULIEȘ 
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite şi taxe locale 

 
 

CAPITOLUL  I - Consideraţii generale (art. 453 din legea 227/2015) 
 

a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;  
b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are 
una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele 
asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;  
c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi 
altele asemenea;  
d) clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;  
e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;  
f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile 
necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;  
g) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a 
imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează 
pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei 
persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 
h) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii; i) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie 
de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţ i administrativ-
teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului 
imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului. 
 
 
 
 

ANEXA nr.1 
la HCL nr. 57/2018 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019 



CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI (art. 455-462 din legea 227/2015) 

1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul 
în care codul fiscal și hotărârea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 

2. Începând cu anul 2017 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit în funcție de scopul în care e utilizată acea clădire, fiind 
definite trei categorii, astfel: 

 clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările 
şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

 clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 

 clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 
3. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, 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. 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE 

 Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidențiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii impozabile a 
clădirii.  

VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidenţiale deţinute de persoane fizice (Art. 457 alin. (1)) 
 

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

 În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în 
tabelul de mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

 Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, 
inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca 
locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 

 Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită 
desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

 Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii 
impozabile a clădirilor 



 
1. Coeficienţii de corecţie în cazul impozitului pe clădiri în funcţie de zona în care este situată clădirea sunt următorii: 

 

RANGUL Zona A Zona B Zona C Zona D 

IV. 1,10 1,05 x x 

V. 1,05 1,00 x x 

 
2. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se 

reduc cu 0,10 
3. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează 

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă 
b) cu 30%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

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

referinţă. 
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 
acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă 
care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări 
de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, 
conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul 
terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă 
de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidenţiale deţinute de persoane juridice 
 
1. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui 
pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 
    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului 
fiscal anterior; 
   e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit 
de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 
concesionarului,  locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz 



2. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul 
clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 
3. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota 
impozitului/taxei pe clădiri este 7,5% (5%+ 2,5%, respectiv aplicarea unei cota aditionale, de 50% in baza art. 489 din legea 227/2015 și 
a Hotărârii Consiliului Local) 
4. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori 
anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită de 1,3% va fi datorată de proprietarul clădirii. 

VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor nerezidenţiale deţinute de persoane fizice 

1. Valoarea impozabilă în cazul clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este următoarea: 
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 

ani anteriori anului de referinţă. 
2. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
3. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 

2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 

VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor nerezidenţiale deţinute de persoane juridice 

1. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui 
pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 
    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului 
fiscal anterior; 
    e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare 
întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
 



   f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz 
2. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul 
clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 
3. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota 
impozitului/taxei pe clădiri este 7,5% (5%+ 2,5%, respectiv aplicarea unei cota aditionale, de 50% in baza art. 489 din legea 227/2015 și 
a Hotărârii Consiliului Local) 
4. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori 
anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită de 1%, va fi datorată de proprietarul clădirii. 
Notă: În conformitate cu Ordinul 1802/2014 cladirile din patrimoniul unei persoane juridice se reevalueaza simultan (toata grupa) pentru 
a se evita reevaluarea selectivă și raportarea în situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri și valori 
calculate la date diferite. Astfel, dacă o clădire este reevaluată, toate celelalte clădiri aparţinând aceluiasi agent econom ic trebuie 
reevaluate, în caz contrar, reevaluarea respectivă nu va fi operată în baza de date. 

 
IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR CU DESTINAȚIA MIXTĂ 

 

 
Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice 

 
1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului 

calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 
2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul 

se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidenţiale. 
3. Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică 

următoarele reguli: 
- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, 

impozitul se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidenţiale. 
- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile 

cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează 
conform regulilor stabilite pentru clădirile nerezidenţiale  

 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice 

 
1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului 

calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidenţiale 
detinute de persoanele juridice, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru 
calculul impozitului aferent clădirilor nerezidenţiale detinute de persoanele juridice. 

 
 



 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL 
CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE 

Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidențiale se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra 

valorii impozabile a clădirii.  

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

0,08 – 0,2 % 0,15% 

Valoarea impozabilă  - lei/m² - 

VALORILE  IMPOZABILE în cazul clădirilor 
rezidenţiale deţinute de persoane fizice (Art. 457 

alin. (1)) 
 

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

 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 (indexat cu 1,34%) 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

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 

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

 
1013 

 
608 

 
1013 

 
608 

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

 
304 

 
203 

 
304 

 
203 

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

 
203 

 
177 

 
203 

 
177 

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

 
127 

 
76 

 
127 

 
76 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 

Art. 458 alin. (1) pentru clădiri 
nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice 

0,2% - 1,3% 0,30% 

Art. 458 alin (3) pentru clădiri 
nerezidenţiale utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol  

0,40% 0,40% 

Art. 458 alin (4) în cazul clădirilor 
nu poate fi calculat conform al. (1) 

2% 2% 

Art. 460 alin. (1) pentru clădiri 
rezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor juridice 

0,08 – 0,20% 0,15% 



Art. 460 alin. (2) pentru clădiri 
nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor juridice 

0,2 – 1,30% 1,30% 

Art. 460 alin. (3) pentru clădiri 
nerezidenţiale utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol 

0,40% 0,40% 

Art. 460 alin. (8) pentru clădiri 
nerezidenţiale și ne reevaluată în 
ultimii 3 ani 

5%  5%  

Art. 462 alin. (2) pentru plata cu 
anticipaţie a impozitului pe clădiri, 
datorat pentru întregul an până la 
31.03.2019, se acorda bonificaţia 

0 – 10% 
Pentru persoane fizice:10% 
Pentru persoane juridice 5% 

 

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

1. Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul 
fiscal și hotărârea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 
2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare 
ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare 
sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 
3. Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. Pe 
perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 
4. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren 
aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte 
egală din impozitul pentru terenul respectiv 
5. Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de 
folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 
6. În cazul condominiilor, stabilirea suprafetei de teren ocupate de clădiri (apartamente), aferent fiecărui apartament, se calculează pe baza 
datelor din Acordul de asociere/statutul deţinut de fiecare Asociatie de proprietari, raportat la suprafața terenului și suprafața utilă a apartamentelor. 
 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

 

Impozitul pe terenul cu constructii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii 

 
1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, 

impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută 
în următorul tabel:: 

 
 
                                                                                                                                                                                                    - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localităţii 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019  
(indexat cu 1,34%) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 



 0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8393 – 
20983 

6970 – 
17432 

6123 – 
15308 

5306 – 
13265 

721 –  
1812 

577 – 
1441 

10.871 9027 7931 6873 962 769 

B 
6970- 
17424 

5269 – 
13172 

4271 - 
10679 

3606 – 
9013 

577 - 
1441 

433- 
1082 

9027 6824 5532 4669 769 578 

C 
5269 – 
13172 

3606 – 
9013 

2704 –
6759 

1713 – 
4283 

433 -
1082 

288 – 
720 

6824 4669 3502 2219 578 384 

D 
3606 -
9013 

1713 - 
4283 

1429 - 
3573 

997- 2472 282 -705 144 -361 4669 2219 1851 1292 376 192 

 Art. 465 alin. (4) 

Impozitul pe terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 
 

1.  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută in următorul tabel: 

                                                                                                                                                                                                 - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2019 (indexat cu 1,34%) 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28,38 21,28 19,25 15,20 28 21 19 15 

2 Păşune 21,28 19,25 15,20 13,17 21 19 15 13 

3 Fâneaţă 21,28 19,25 15,20 13,17 21 19 15 13 

4 Vie 46,62 35,47 28,38 19,25 47 35 28 19 

5 Livadă 53,71 46,62 35,47 28,38 54 47 35 28 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie forestieră 

28,38 21,28 19,25 15,20 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15,20 13,17 8,11 0 15 13 8 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Art. 465 alin. (5) 
Suma stabilita conform alin (4) se înmulţeşte cu coeficientului de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
 

Rangul 
localităţii 

Coeficient de 
corecţie  

IV. 1,1 

V. 1,0 

 
Art. 465 alin. (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut 
la art. 457 alin. (6) 
lei/ha – 
Art. 467 alin. (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%, pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice, 
stabilită prin hotărâre a consiliului local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Categoria de folosinţă NIVELURILE  
STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 

2019 
(indexat cu 1,34%) 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 
2019 

Rang IV  
Impozitul/taxa caluculată pe o suprafață de 1 ha 

Rang V 
Impozitul/taxa caluculată pe o suprafață de 1 ha 

Zona A 
coef. 1,10 

Zona B 
coef.1,05 

Zona C 
coef. 1,00 

Zona D 
coef. 0,95 

Zona A 
coef. 1,05 

Zona B 
coef. 1,00 

Zona C 
coef. 0,95 

Zona D 
coef. 0,90 

1 Teren cu construcţii 22,29 – 31,42 28 30,8 29,4 28 26,6 29,4 28 26,6 25,2 

2 Teren arabil 42,56 – 50,67 48 52,8 50,4 48 45,6 50,4 48 45,6 43,2 

3 Păşune 20,27 – 28,38 24 26,4 25,2 24 22,8 25,2 24 22,8 21,6 

4 Fâneaţă 20,27 – 28,38 24 26,4 25,2 24 22,8 25,2 24 22,8 21,6 

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

48,64 – 55,74 55 60,5 57,75 55 52,25 57,75 55 52,25 49,5 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

48,64 – 56,75 55 60,5 57,75 55 52,25 57,75 55 52,25 49,5 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

8,11– 16,21 

13 

14,3 13,65 

13 

12,35 13,65 

13 

12,35 11,7 

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

0 
0 

0 0 
0 

0 0 
0 

0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel 
cu amenajări piscicole 

1,01 – 6,08 2 2,2 2,1 2 1,9 2,1 2 1,9 1,8 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26,35 – 34,46 30 33 31,5 30 28,5 31,5 30 28,5 27 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2) 

1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru 
mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în codul fiscal prevede altfel. 

2. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 
3. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz. 
4. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de 

transport se datorează de locatar. 
5. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100% conform hotărârii consiliului local.  
6. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
7. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 (indexat cu 1,34%) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 (MAJORAT CU 20%) 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm

3
, inclusiv 

8,11 8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm

3
 

9,12 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 şi 2.000 cm

3
 

inclusiv 
18,24 18 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 şi 2.600 cm

3
 

inclusiv 
72,96 73 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
 şi 3.000 cm

3
 

inclusiv 
145,93 146 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 293,89 294 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24,32 24 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
30,40 30 

9 Tractoare înmatriculate 18,24 18 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 (indexat cu 1,34%) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2,03 – 4,05 3 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4,05 – 6,08 6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 50,67 – 152,01 lei/an 75 

 * grupa de 200 cm
3
 sau fracţiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 

50 - 100% 100% 

 



Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2019 (indexat cu 1,34%) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I Vehicule cu 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 143,90 0 144 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 143,90 400,29 144 400 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 400,29 562,44 400 562 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 562,44 1273,84 562 1274 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 562,44 1273,84 562 1274 

II Vehicule cu 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 143,90 251,32 144 251 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 251,32 515,82 251 516 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 515,82 669,86 516 670 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 669,86 1032,65 670 1033 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1032,65 1604,21 1033 1604 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1032,65 1604,21 1033 1604 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1032,65 1604,21 1033 1604 

III Vehicule cu 4 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 669,86 678,98 670 679 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 678,98 1060,02 679 1060 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1060,02 1683,26 1060 1683 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1683,26 2497,02 1683 2497 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1683,26 2497,02 1683 2497 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1683,26 2497,02 1683 2497 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Art. 470 alin. (6)      În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2019 (indexat cu 1,34%) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I Vehicule cu 2+1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64,86 0 65 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64,86 148,97 65 149 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 148,97 348,61 149 349 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 348,61 450,96 349 451 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 450,96 813,76 451 814 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 813,76 1426,87 814 1427 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 813,76 1426,87 814 1427 
II Vehicule cu 2+2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 139,85 325,30 140 325 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 325,30 535,08 325 535 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535,08 785,39 535 785 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 785,39 948,54 785 949 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 948,54 1557,60 949 1558 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1557,60 2161,58 1558 2162 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2161,58 3282,40 2162 3282 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2161,58 3282,40 2162 3282 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 2161,58 3282,40 2162 3282 
III Vehicule cu 2+3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1720,75 2394,66 1721 2395 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2394,66 3254,03 2395 3254 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2394,66 3254,03 2395 3254 
IV Vehicule cu 3+2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1520,10 2110,91 1520 2111 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2110,91 2919,61 2111 2920 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2919,61 4319,11 2920 4319 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 2919,61 4319,11 2920 4319 
V  

Vehicule cu 3+3 axe 



 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 864,43 1045,83 864 1046 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1045,83 1562,66 1046 1563 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1562,66 2486,88 1563 2487 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1562,66 2486,88 1563 2487 

 
 

Art. 470  alin. (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 
prevăzută la pct 10, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2019 (indexat cu 1,34%) 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCALPENTRU ANUL 2019 

Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9,12 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34,46 34 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52,70 53 
d. Peste 5 tone 64,86 65 

Art. 470 alin. (8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din 
tabelul următor: 
  NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 (indexat cu 1,34%) 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCALPENTRU ANUL 2019 

(MAJORAT CU 5%) 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21,28 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56,75 57 
3. Bărci cu motor 212,81 213 
4. Nave de sport şi agrement 0 – 1133,99 1000 
5. Scutere de apă 212,81 213 
6. Remorchere şi împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 566,49 566 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 921,18 921 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1416,73 1417 
d) peste 4000 CP 2266,98 2267 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 184,44 184 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 184,44 184 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 283,75 284 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 496,57 497 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 

0 – 10% 10% 

 
 
 



CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR 
AVIZE ŞI AUTORIZAŢII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediul urban    

NIVELURILE  
STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 
2019 (indexat cu 

1,34%) 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE PENTRU 
MEDIUL RURAL 

PENTRU ANUL 2019 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - -lei 

a) până la 150 m² inclusiv 5,07 – 6,08 6 3 

b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6,08 – 7,09 6,08 3,04 

c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7,09 – 9,12 8 4 

d) între 501 şi 750 m² inclusiv 9,12– 12,16 10 5 

e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12,16 – 14,19 12,16 6,08 

f) peste 1.000 m² 14,19 + 0,01 
lei/m2, pentru 

fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 

m2 

14,19 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare 
m2 care depăşeşte 1.000 m2 

7,1 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

0 – 15,20  15 

Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. 

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente 

Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau 
a autorizației inițiale 

Art. 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea 
impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 

0-15,20 4 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 
panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în 
spaţiile publice 

0-8,11 8 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente 

0-13,17 13 



Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 

9,12 9,12 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 

0-20,27 20 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

0-81,07 
20 lei, eliberarea atestatului 

de producător   
20 lei, carnetului de 

comercializare 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv 

0-4053,60 525 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

0 –8107,20 4000 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

1 – 3 % 3% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 (indexat cu 1,34%) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

- lei/m
2
 sau fracţiune de m

2 
- - lei/m

2
 sau fracţiune de m

2 
-
 

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

0 – 32,43 32 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate 0 – 23,31 23 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 

operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională 

0 –  2% 

 
2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)  0 – 5% 5% 

 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE Anexa A  



Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create 
în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale 
. 

Art. 484 

Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile 
publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
- lei - 

Nr. 
crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului 
Local prin care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ŞI 
DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE S-AU 

INSTITUIT ACESTEA  
 

 

1. 1 
Art. 6  alin. (2) din  Ordonanţa Guvernului nr. 
99/2000  

Taxe speciale pentru eliberarea acordului 
privind exercitarea activităţii de comercializare 
în zone publice 

30 lei/zi 
113 lei/lună 

40 lei/zi 
120 lei/lună 

2.  Art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001  
Taxe speciale pentru prestări de servicii 
specifice în domeniul cadastrului şi agriculturii 

20 20 

3.  Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001  
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor 
serviciilor de copiere a documentelor 

2 2 

4.  Art. 25 lit. d- din Legea nr. 481/2004 
Taxe speciale pentru apărarea împotriva 
incendiilor 

2,00/lei/clădire/an 2,00/lei/clădire/an 

5.  
Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 
71/2002 … 

Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat 
- Sălile  din localitățiile  comunei pt. petreci și 

baluri  
- Sălile  din localitățiile  comunei pt. 

evenimete culturale   
- Sălile  din localitățiile  comunei pt. alte 

evenimete, înmormîntare 
- Sălile  din localitățiile  comunei pt alte 

scopuri pe durata de o zi, închiriat 
comercianțiilor 

- casa mortuară din satul Ulieș 

200 lei/ eveniment+100 lei garanție 
45 lei/evenimet + 100 garanție 

100 lei/eveniment+ 100 lei garanție 
35/lei/zii 

30/lei/eveniment+100 lei garanție 

200 lei/ eveniment+100 lei garanție 
45 lei/evenimet + 100 garanție 

100 lei/eveniment+ 100 lei garanție 
35/lei/zii 

30/lei/eveniment+100 lei garanție 

6.  

Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind  
Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale cu modificarile si 
completarile  
ulterioare.  

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele 
nelucrătoare (sâmbătă, duminică şi sărbătorile 
legale) 
Taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de 
expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege 
Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât 
sediul Serviciului de Stare Civilă 
Taxa pentru trimiterea dosarului de transcriere 
la DPJEP în regim de urgenţă (în 3 zile de la 
data înregistrării cererii) 
Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului 
Cerere pentru deschiderea procedurii 
succesorale. 
Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de 
stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 
Taxa pentru eliberarea, la cerere, a extraselor 
de stare civilă multilingve 

250 
 

150 
 

500 
 

23 
 

2 
 

15 
 
2 

250 
 

150 
 

500 
 

23 
 

2 
 

15 
 

2 



7.  

Lg. nr. 215/2001-republicată -art. 38 alin 1, lit.d.  
HG  218/2015  privind  registrul  agricol  pentru  
perioada  
2015-2019; Noul Cod Civil-art. 1836-1850;  
Lg. nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015  
privind Codul fiscal, art. 484; 

Taxă înregistrare contracte de arendare 7 7 

8.  

Lg. nr. 215/2001 Republicată -art. 38 alin 1, lit.d.  
HG  218/2015  privind  registrul  agricol  pentru  
perioada  
2015-2019; Noul Cod Civil-art. 1836-1850;  
Ordonanţa  28/2008  privind  Registrul  Agricol,  Lg.  
nr.  
227/2015  din  8  septembrie  2015  privind  Codul  
fiscal,  
art.484. 

Taxă adeverinţă rol agricol 20 20 

9.  Legea.nr.227/2015 , Art.484 Consultare documente arhivistice -terţi 12 12 

10.  Legea.nr. 227/2015 Art.484 
Eliberare documente legalizate ”conform cu 
originalul” 

20 20 lei/ exp 

11.  Legea.nr. 227/2015 Art.484 
Eliberari planuri de situaţii, planşe de 
reglementări urbanistice,e.t.c. 

6 6 lei/pagina A3 

12.  Art. 18 din Legea nr. 333/2003  Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază 0 0 

13.  Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004  Taxe speciale pe linia protecţiei civile 0 0 

14.  
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de 
exploatare ori de investiţii. Taxe speciale pentru 
furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi 
publice. 

0 0 

15.  

Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. 
(3), alin. (5) și alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, 
republicată și 
L227/2015 ( art.484,alin.1 ) 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare, 
Tarifeșe/ prețurile pentru serviciile de 
salubrizare încheiate între ADI FEJLODOD 
UDVARHELYSZEK și operatorul SC RDE 
HARGHITA SRL contract încheiat cu comuna 
Ulieș tarife și sunt. 
- persoane fizice 
- peroane juridice 

 
 
2,90lei/lună/persoană+TVA 
 
38,22lei/mc/lună+TVA 

 
 
4,35 lei/lună/persoană+TVA 
 
38,22lei/mc/lună+TVA 

16.  Art. 1 al. (1) din OUG 155/2001 
Taxe speciale pentru serviciul specializat de 
gestionarea căinilor fără stăpân 

- 6 lei/an/persoană 

 
 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2019 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 

monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 
0 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care 

folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

200 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 

administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca 
majorarea să poată depăşi 50% din această valoare*  

indexat cu 1,34%  

506,70 507 



Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
0 – 32,43 32 

 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIŢII COMUNE Anexa B 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019* 

Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiţionale … nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime 
stabilite în prezentul titlu.” 

0 – 50 % 
Art. 460 alin. (8) - 50% 

Art. 470  alin. (7) și alin (8) – 5% 

Art. 489 alin. (4) teren nelucrat 0 – 500% 10% 

Art. 489 alin. (5) clădiri neîngrijite 0 – 500% 10% 

 
 
 
 

CAPITOLUL  XI – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2)  
LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2019 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
- lei - - lei - 

 lit. a) se sancţionează cu amendă: depunerea peste termen declaraţie 
impunere 

71 - 283 71 - 283 

lit. b) se sancţionează cu amendă: ne de punerea declaraţiilor declaraţie 
impunere 

283 - 705 283 - 705 

(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. 

329 – 1599 329 – 1599 

(4^1)Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute 
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

507 – 2534 507 – 2534 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 284 – 1131 284 – 1131 
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1131 – 2821 1131 – 2821 
 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 

1317 – 6397 1317 – 6397 

 
 

REDUCERILE ŞI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL  
Nr. 
crt. Temeiurile juridice  



1.                                                  
Procedurile de acordare a unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri, teren si impozit pe mijloacele de transport datorate de 

persoane fizice, reglementate de art. 456 alin 1 lit p, r, s, t, art. 464 alin 1 lit r, s, t, u si art. 469 alin 1 lit a, b, c, d din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal  

 

 

 
Anexele A,B. fac parte integrantă din prezenta anexă. 

 
 

III.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

1
) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se 

actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;” 
2
) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  

……………………………………………………………………………… 
   b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege; 
……………………………………………………………………………… 
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice.” 

Extras din norma juridică 
NIVELURILE STABILITE PRIN O.U.G. 

NR. 80/2013 
- lei - 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE

1
/AJUSTATE

2
  

PENTRU ANUL 2019 
-  lei - 

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: 

a) până la valoarea de 500
1
) lei – 8%, dar nu mai puțin de 20

2)
 lei; 8 % dar nu mai putin de 20 lei 8 % dar nu mai putin de 20 lei 

b) între 501
1
) lei și 5000

2
) lei - 40

3
) lei + 7% pentru ce depășește 500

4
) lei;  40 lei +7% pentru ce depășește 500 lei 40 lei +7% pentru ce depășește 500 lei 

c) între 5001
1
) lei și 25.000

2
) lei - 355

3
) lei + 5% pentru ce depășește 5000

4
) lei; 355 lei + 5% pentru ce  

depășește 5000
 
lei 

355 lei + 5% pentru ce  
depășește 5000

 
lei 

d) între 25001
1
) lei și 50000

2
) lei - 1355

3
)  lei + 3% pentru ce depășește 25000

 
lei; 1355 lei + 3% pentru ce  

depășește 25000
 
lei 

1355 lei + 3% pentru ce  
depășește 25000

 
lei 

e) între 50001
1
) lei și 250000

2
) lei - 2105

3
) lei + 2% pentru ce depășește 50000

4
) lei; 2105 lei+ 2% pentru ce depășește 

50000
 
lei 

2105 lei+2% pentru ce depășește 

50000
 lei 

f) peste 250000
1
) lei - 6105

2
) lei + 1% pentru ce depășește 250.000

3
) lei.  6.105

 
lei +1%pentru ce depășește 

250.000
 
lei   

6.105
 
lei +1%pentru ce depășește 

250.000
 
lei   

Art. 4 În cazul acţiunilor posesorii taxa judiciară de timbru se calculează la o valoare care se stabileşte la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită. 
(2) Taxa judiciară de timbru pentru acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din valoarea 

bunului asupra căruia poartă dezmembrământul. În cazul cererilor care au ca obiect servituţi taxa judiciară de timbru se calculează prin raportare la 20% din valoarea 
imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituţii. 

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:  
a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii; 3% din valoarea acestora  3% din valoarea acestora 

b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei  
părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar 

- 50 lei pentru fiecare coproprietar; 

părţi ce se cuvine fiecărui 
coproprietar - 50 lei pentru fiecare 

coproprietar; 

c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de 
proprietate comună  

3% din valoarea creanţelor a căror 
recunoaştere se solicită; 

3% din valoarea creanţelor a căror 
recunoaştere se solicită; 



d) cererea de raport  3% din valoarea bunurilor a căror 
raportare se solicită 

3% din valoarea bunurilor a căror 
raportare se solicită 

e) cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive -  3% din valoarea părţii de rezervă 
supusă reîntregirii prin reducţiunea 

liberalităţilor; 

3% din valoarea părţii de rezervă 
supusă reîntregirii prin reducţiunea 

liberalităţilor; 

f) cererea de partaj propriu - zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia 3% din valoarea masei partajabile 3% din valoarea masei partajabile 

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale 
prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 
continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu 50

1
) lei, dacă valoarea cererii nu 

depășește 2000
2
) lei, și cu 200

3
) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2000

4
) 

lei. 

50 lei dacă valoarea acesteia nu 
depășește 2000 lei si 200 lei dacă 

valoarea ei depășește 2000 lei 

50 lei dacă valoarea acesteia nu 
depășește 2000 lei si 200 lei dacă 

valoarea ei depășește 2000 lei 

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul 
de procedură civilă, se taxează cu 200 lei. 

200 200 

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate 
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de 
procedură civilă, se taxează cu 100 lei. 

100 100 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în 
bani, se taxează cu 20

1
) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță 

președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50
2
) lei, dacă valoarea 

acesteia nu depășește 2.000
3
) lei, și cu 200

4
) lei, dacă valoarea ei depășește 2.000

5
) 

lei. 

50 lei dacă valoarea acesteia nu 
depășește 2000 lei si 200 lei dacă 

valoarea ei depășește 2000 lei 

50 lei dacă valoarea acesteia nu 
depășește 2000 lei si 200 lei dacă 

valoarea ei depășește 2000 lei 

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele 
morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu 
…… lei. 

100  

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele 
judecătorești:  

100  

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie 
acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic 
patrimonial se taxează cu 50

1
) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000

2
) lei, și 

cu 300
3
) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000

4
) lei. 

50 lei dacă valoarea acesteia nu 
depășește 5000 lei si 300 lei dacă 

valoarea ei depășește5000 lei 

50 lei dacă valoarea acesteia nu 
depășește 5000 lei si 300 lei dacă 

valoarea ei depășește5000 

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:  
a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru 
care se solicită recuzarea - …… lei; 

100 100 

b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 100 100 

c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20 20 

d) cereri de perimare - …… lei; 20 20 

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile 
judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei 

20 20 

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în 
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;  

20 20 

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor -  50% din taxa judiciară de timbru pentru 
cererea sau acţiunea a cărei judecare a 

fost suspendată; 

50% din taxa judiciară de timbru pentru 
cererea sau acţiunea a cărei judecare 

a fost suspendată; 

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei; 50 50 

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci 
când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină; 

0,20 0,20 

lnk:CPV%20PRL%201000000%202010%20190
lnk:CPV%20PRL%201000000%202010%20200


j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 
exemplar de copie - …… leu/pagină; 

1 1 

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau 
situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate 
în arhiva acestora - …… leu/pagină; 

1 1 

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile 
judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare 
exemplar de copie. 

5 5 

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:  
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile 
judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei; 

20 20 

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei. 50 50 
(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a 
căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este 
mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate 
depăși suma de 1000

1
) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul 

executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu 100
2
) 

lei. 

1000 lei, indiferent de valoarea 
contestată. În cazul în care obiectul 
executării silite nu este evaluabil în 
bani, contestația la executare se 

taxează cu 100 lei. 

1000 lei, indiferent de valoarea 
contestată. În cazul în care obiectul 
executării silite nu este evaluabil în 
bani, contestația la executare se 

taxează cu 100 lei 

(3) În cazul în care prin contestaţia la executare silită se invocă, în condiţiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedură civilă, şi motive de fapt sau de drept privitoare la 
fondul dreptului, taxa de timbru se stabileşte potrivit art. 3 alin. (1). 

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50
1
) lei, 

dacă valoarea cererii nu depășește 5000
2
) lei, și cu 300

3
) lei, pentru cererile a căror 

valoare depășește 5000
4
) lei. 

50
 
lei dacă valoarea aceasteia nu 

depășește 5.000 lei și 300 lei  dacă 
valoarea aceasteia nu depășește 5.000

 
lei 

50
 
lei dacă valoarea aceasteia nu 

depășește 5.000 lei și 300 lei  dacă 
valoarea aceasteia nu depășește 

5.000
 
lei 

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:  
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să 
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere 
- …… lei; 

20 20 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii -100 lei; când cererile au ca obiect 
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu 1000 
lei; 

100
 
lei … 1.000

 
lei 100

 
lei … 1.000

 
lei 

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de 
soluționare a contestației - …… lei. 

20 20 

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum 
urmează:  
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului 
acestora - …… lei; 

300 300 

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în 
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei; 

200 200 

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop 
lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei. 

100 100 

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează: 
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a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea 
încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a 
sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în 
scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării 
acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - …… lei; 

100 100 

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor 
născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei; 

100 100 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și 
modele industriale - …… lei. 

300 300 

Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele 
judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind 
falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind 
redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de 
asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu …… lei. 

200 200 

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în 
registrul comerțului se taxează cu …… lei. 

100 100 

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:  
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în 
continuare Codul civil - …… lei;  

200 200 

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul 
civil - …… lei; 

100 100 

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - 
…… lei; 

50 50 

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației 
compensatorii - …… lei; 

50 50 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect 
stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției 
părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor 
persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - …… 
lei fiecare cerere; 

20 20 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, 
de taxă de timbru. 

20 20 

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei 
autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează: 
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, 
precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui 
înscris - …… lei; 

50 50 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite 
printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei. 

300 300 

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:  
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, 
după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost 
soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei; 

100 100 
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b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act 
notarial - …… lei. 

20 20 

Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 
188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:  

20 20 

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de 
constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii 
pronunțate se taxează cu …… lei.  

20 20 

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție 
fondul dreptului, se taxează cu …… lei. 

50 50 

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau 
mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei. 

20 20 

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:  
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a 
fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie; 

10 10 

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei; 300 300 
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a 
experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în 
celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; 
pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării 
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic 
European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic 
judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau 
ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană - …… lei; 

100 100 

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale 
de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 
200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - …… 
lei.  

100 100 

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: 
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de 
prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei; 

20 20 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, 
dar nu mai puțin de …… lei. 

20 20 

(2) Apelul incident şi apelul provocat se taxează potrivit regulilor prevăzute la alin. (1). 
Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei dacă 
se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 
din Codul de procedură civilă. 

100 100 

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept 
material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din 
taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100

1
) lei; în aceeași ipoteză, 

pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100) lei. 

100 100 

(3) Recursul incident şi recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) şi (2). 
Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după 
caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:  

20 20 

(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 

50 50 

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele 
hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei. 

100 100 
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Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de ……  lei. 100 100 
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire 
invocat. 

100 100 

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv 
invocat. 

100 100 

Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite 
de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei. 

20 20 

 
 
 
Președinte de ședința          Contrasemnează pentru legalitate, 
Consilier – Orban Balazs          secretar, Fazakas Laszlo 
 


