
ANEXĂ 1 Hot.90 /2019

la Hotărârea Consiliului local

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020

                                              TABLOUL 
CUPRINZÂND  COTELE, VALORILE IMPOZABILE, NIVELURILE IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, TAXE SPECIALE ȘI AMENZILE

      CARE SE STABILESC, SE ACUALIZEAZĂ SAU SE AJUSTEAZĂ, DUPĂ CAZ DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BORSEC

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

Cumulative)              

rol/ron

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electricitate 

sau încălzire                         

rol/ron

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electricitate 

sau încălzire

1 2 4 5

1.000,00 600,00 628,00

300,00 200,00 209,00

200,00 175,00 183,00

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic

1.046,00

B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturală,din 

cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materile nesupuse 

unui tratament termic şi /sau chimic

314,00

C. Cladire-anexa cu cadre din deton armat sau cu peretiexteriori 

din caramidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic şi/sau chimic

209,00

VALORILE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL PENTRU ANUL 2019

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020

Valoarea impozabilă                                                             

- lei/mp - 

Valoarea impozabilă                                             - 

lei/mp - 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

Cumulative)

0 3

I.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX -Impozite și taxe locale

CAPITOLUL I - IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI

M
o

d
ificări ad

u
se d

e C
o

m
isia b

u
g

et fin
an

te; C
o

n
f.art.4

8
9

 

d
in

 L
eg

ea 2
2

7
 se p

o
ate ap

lica o
 m

ajo
rare d

e p
ân

ă la 5
0

 

%

Art.457 alin. (1)

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020

0,1% 0,1%

Calculul impozitului pe  clădirile rezidențiale aflate în proprietate persoanelor fizice                                                                                                                - pe metru pătrat 

de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice                                                                                                 Art.457 alin.(2)

Tipul clădirii
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125,00 75,00 78,00

75 % din suma care s-ar 

aplica clădirii

75 % din suma care s-ar 

aplica clădirii

75 % din suma care s-ar 

aplica clădirii

50 % din suma care s-ar 

aplica clădirii

50 % din suma care s-ar 

aplica clădirii

50 % din suma care s-ar 

aplica clădirii

Art.465 alin (2)

 *) Începând din 01 ianuarie 2007 pentru cladirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii adm.-teritorială 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

CAPITOLUL II. IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII

Zona în cadrul 

localităţii 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2019

NIVELURILEE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2020

PERSOANE JURIDICE clădiri nerezidențiale- art. 460 (2) 1,30% 1,30%

Art.462 alin.(2)-Bonificație 10% pentru persoanele fizice 10% pentru persoane fizice

Clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

ART.458 alin.(1)
1,3% 1,3%

PERSOANE JURIDICE -clădiri rezidențiale art. 460 (1) 0,2 % 0,2%

D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

131,00

E.În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi 

aplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca 

locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

75 % din suma care s-ar 

aplica clădirii

F.În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi 

aplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit.A-D 

50 % din suma care s-ar 

aplica clădirii
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A

B

C

D

RANGUL LOCALITĂŢII III

Zona A Zona B Zona C Zona A Zona B Zona C Zona D

MAJORAT 

10 % FATA 

DE 

L.227/2015

Teren arabil 92,00 69,00 63,00 96,00 72,00 66,00 51,00

Păşune 69,00 63,00 49,00 72,00 66,00 51,00 45,00

Fâneaţă 69,00 63,00 49,00 72,00 66,00 51,00 45,00

Vie 152,00 115,00 92,00 159,00 120,00 96,00 66,00

Livada 175,00 152,00 115,00 183,00 159,00 120,00 96,00

Padure sau alt 

teren cu 

vegetatie 

forestieră

92,00 69,00 63,00 96,00 72,00 66,00 51,00

Teren cu ape 49,00 43,00 26,00 51,00 45,00 27,00 X

Art.465 alin.(7)
lei/ha

NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL  2020

X

Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii adm.-teritorială 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.

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Zona

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2020 inmultit cu 

coeficientul de corecție 2,10 și rata inflatiei 2018 

4,63 %

49,00

43,00

43,00

63,00

92,00

49,00

984,00 1.030,00

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU 

CONSTRUCŢII - Lei /ha-

Art.465 alin.(4)

Zona / categoria 

de folosinţă

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2019 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

Zona D 

5.236,00
5.478,00

3.558,00 3.723,00

1.690,00 1.768,00

Zona în cadrul 

localităţii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități -lei/ha -    

Rangul localităţii III –                                                                

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități -lei/ha -    Rangul localităţii 

III –                                                                
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A B C D

26

45

22

22

50

X X X X

50

X X X X

12

X X X X

2 

28

X X X X

X X X X

NIVELURILE  STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2019

CAPITOL III. -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 Art.470 alin. (2)                                                                    

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020

8.1 Teren cu amenjări 

piscicole
26-34 62

9. Drumuri şi căi ferate X

10. Teren neproductiv X

7. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la 

nr. crt. 7.1

8-16 26

7.1 Pădure în vărstă de până 

la 20 de ani şi pădure cu rol 

de protecţie

X

8. Teren cu apa, altul decât 

cel cu amenajări piscicole
1-6 4,00  

5.1 Vie pănă la intrarea în 

rod
X

6. Livada pe rod, alta decât 

cea prevăzută la nr. crt. 6.1
48-56 110

6.1 Livada pănă la intrare în 

rod
X

4. Făneaţă 20-28 48

5. Vie pe rod alta decât cea 

prevăzută la nr. crt.5.1
48-55 110

2. Teren arabil 42-50 99

3. Păşune 20-28 48

ZONA ZONA C

Categoria de folosinta Impozit (lei)

1. Teren cu construcţii 22-31 57

Zona
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Suma, în lei, pentru fiecare 

grupă de 200cm
3
 sau 

fracţiune din aceasta

x

8,00

9,00

18,00

72,00

144,00

290,00

24,00

30,00

18,00

Lei/200 cm
3

4,00

6,00

150,00

COTELE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2019

75%

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare

x x x

                                                             Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone    Art.470 alin (5)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 Impozitul (lei/an) 2020

Ax(e) motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute

I. Vehicule cu două axe x

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 157,00 lei/an

Art.470 alin (4)În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50 % din impozitul pentru motocicletele respective.

Art.470 alin.(3)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020

75%

II.Vehicule inregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: Lei/200 cm
3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4800 cm
3 4,00

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4800cm
3 6,00

Autobuze, autocare, microbuze 25,00

Alte autovehicule cu masa totala maximă de până la 12 tone inclusiv 31,00

Tractoare înmatriculate 19,00

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001cm
3
 şi 2600 cm

3
, inclusiv 75,00

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
şi 3000cm

3
, inclusiv 151,00

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm
3
. 303,00

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și  autoturisme  cu capacitatea cilindrică de până la 

1.600 cm
3
 , inclusiv

8,00

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  cu capacitatea cilindrică de peste1.600 cm
3
 , 9,00

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601cm
3
 si 2.000 cm

3
 inclusiv 19,00

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200cm
3
 sau 

fracţiune din aceasta

I.Vehicule înmatriculate (lei/200 cm
3
 sau fracțiune din aceasta) x
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0 142 149

142 395 413

395 555 581

555 1257 1.315

555 1.257 1.315

x x x

142 248 259

248 509 533

509 661 692

661 1.019 1.066

1.019 1.583 1.656

1.019 1.583 1.656

1.019 1.583 1.656

x x x

661 670 701

670 1.046 1.094

1.046 1.661 1.738

1.661 2.464 2.578

1.661 2.464 2.578

1.661 2.464 2.578

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare

x x x

0 0 0

0 0 0

0 64 67

64 147 154

147 344 360

3. Masa de cel putin16 tone, dar mai mica de 18 tone 0

4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 67

5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 154

I.    2+1 axe x

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0

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

5. Masa de cel putin 31 tone,dar mai mica de 32 tone 1.738

6.Masa de cel puţin 32 tone 1.738

Art. 470 alin.(6) Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată  egală sau mai mare de 

12 tone                                               

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 Impozitul (lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 701

3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1.094

4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.738

7.Masa de cel puţin 26 tone 1.066

III. Vehicule cu patru axe x

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 692

4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 692

5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1.066

6. Masa de cel puţin  25 tone,dar mai mica de 26 tone 1.066

1.Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 149

2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 259

3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 533

4. Masa de cel puţin de 15 tone,dar mai mica de 18 tone 581

5. Masa de cel puţin 18 tone 581

II. Vehicule cu trei axe x

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0

2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 149

3. Masa de cel putin 14 tone, dar  mai mica de 15 tone 413
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344 445 466

445 803 840

803 1.408 1.473

803 1.408 1.473

x x x

138 321 336

321 528 552

528 775 811

775 936 979

936 1.537 1.608

1.537 2.133 2.232

2.133 3.239 3.389

2.133 3.239 3.389

2.133 3.239 3.389

x x x

1.689 2.363 2.472

2.363 3.211 3.360

2.363 3.211 3.360

x x x

1.500 2.083 2.179

2.083 2.881 3.014

2.881 4.262 4.459

2.881 4.262 4.459

x x x

853 1.032 1.080

1.032 1.542 1.613

1.542 2.454 2.568

1.542 2.454 2.568

9,00

34,00

52,00

64,00d. Peste 5 tone 67,00

a.Până la o tonă inclusiv 9,00

b. Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36,00

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 54,00

4. Masa de cel putin 44 tone 1.613

Remorci, semiremorci sau rulote art.470 alin.(7)

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2019 Impozitul (lei) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 2020                              

Impozitul (lei/an) 2020

1. Masa de cel puţin 36 tone,dar mai mica de 38 tone 892

2. Masa de cel puţin 38 tone,dar mai mica de 40 tone 1.080

3. Masa de cel puţin 40 tone,dar mai mica de 44 tone 1.613

3. Masa de cel puţin 40 tone,dar mai mica de 44 tone 3.014

4. Masa de cel putin 44 tone 3.014

V. 3+3 axe x

IV.  3+2 axe x

1. Masa de cel puţin 36 tone,dar mai mica de 38 tone 1.569

2. Masa de cel puţin 38 tone,dar mai mica de 40 tone 2.179

1. Masa de cel puţin 36 tone,dar mai mica de 38 tone 1.777

2. Masa de cel puţin 38 tone,dar mai mica de 40 tone 2.472

3.Masa de cel putin 40 tone 2.472

8. Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone 2.232

9.Masa de cel putin 38 topne 2.232

III.  2+3 axe x

5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 979

6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1.608

7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2.232

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 336

3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 552

4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 811

9.Masa de cel putin 28 tone 840

II.    2+2 axe x

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 144

6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 360

7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 466

8. Masa de cel puţin 25 tone,dar mai mica de 28 tone 840
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Art.474 alin.(1)

NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

Impozitul (lei/an) 2019

lei 

6

7

9

12

14

14+0,01 lei/mp pentru 

fiecare mp care depăşeşte 

1.000 mp

 Până la 15,00 inclusiv

f) Peste 1.000 mp

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

mp

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

urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de 

specialitate din cadrul consiliului judeţean

16,00 lei

c) Între 251 şi 500 mp inclusiv 9,00

d) Între 501 şi 750 mp inclusiv 13,00

e) Între 751 şi 1.000 mp inclusiv 15,00

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism lei 

a) Până la 150 mp inclusiv 6,00   

b) Între 151 şi 250 mp inclusiv 7,00

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490,00 513,00

CAP.IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020                                                  Impozitul 

(lei/an) 2020

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182,00 190,00

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 280,00 293,00

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182,00 190,00

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398,00 1.463,00

d) peste 4000 CP 2.237,00 2.341,00

a) până la 500 CP, inclusiv 559,00 585,00

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909,00 951,00

5. Scutere de apă 210,00 220,00

6. Remorchere și împingătoare: X X

3. Bărci cu motor 210,00 220,00

4. Nave de sport și agrement 1.119,00 1.171,00

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21,00 22,00

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56,00 38,00

 Mijloace de transport pe apă art.470 alin (8)

Mijlocul de transport pe apă Impozit- lei/an- 2019 Impozit -lei/an- 2020
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0,5 % din valoarea 

autorizată a lucrărilor de 

construcții

 1% din valoarea 

autorizată a lucrărilor 

de construcţie, inclusiv 

X

0-15,00 lei

X

X

 Până la 8 lei,inclusiv  

pentru fiecare metru 

pătrat de suprafaţă 

ocupată de construcţie.

până la 13 lei, inclusiv, 

pentru fiecare racord.

până la 9 lei, inclusiv

până la 20 lei, inclusiv

până la 80 lei, inclusiv

Art.475 alin.(2)Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv 

pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol 84,00 lei

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

racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 

termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 14,00 LLEI

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

stradală şi adresă 9,00 lei

Art.475 alin.(1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 21,00 lei

Art.474 alin.(12)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările 

de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 

incluse în altă autorizaţie de construire

este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de organizare de şantier

Art.474 alin.(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere 

de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri

este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţie.

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 8,00 lei

Art.474 alin.(6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte 

construcţii decât cele menţionate la alin. (5) 

 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente

Art.474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau 

parţială, a unei construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru

determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii

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

necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa 

efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, 

sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii 

drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea 

numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa 

solului de foraje şi excavări 16

Art. 474 alin.(5)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o 

clădire rezidenţială sau clădire-anexă

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții
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 500 lei, pentru o 

suprafaţă de până la 500 

m², inclusiv;

 4000 lei pentru o 

suprafaţă mai mare de 

500 m²

COTELE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

Impozitul (lei/an) 2019

3,00%

NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

Impozitul (lei/an) 2019

lei/mp sau fracţiune de mp  

32

23

lei/mp  

0%-2% din încasări bilete 

0%-5% din încasări bilete

Manifestări artistice conf. Art.481 alin (2) lit. a) din L.227/2015
2% din încasări bilete

Manifestări artistice altele decât cele conf. Art.481 alin (2) lit. b) din L.227/2015 5% din încasări bilete 

Art.478 a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 

economică 33

Art.478 b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate 24

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.481 alin. (2)      Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: lei/mp  

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

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020                                                    

Impozitul (lei/an) 2020

3,00%

Art.478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

NIVELURILESTABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020                                                    

Impozitul (lei/an) 2020

lei/mp sau fracţiune de mp

Art.475 alin.(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - 

Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - 

Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 

Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului 

local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază 

administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, 

în sumă de

314,00 lei

523,00 lei

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
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acces zilnic   acces 

săptămănal 

trim.   150      30 lei

sem.  200      40 lei

anual: 300      60 lei

4,00 lei/mp/zi

x

1,00 lei/mp/zi

5,00 lei/mp/zi

3,00 lei/mp/zi

0,50 lei

500,00 lei

500,00 lei

X

X

60,00 lei/oră

0,30 lei/pag.

0,30 lei/pag.

0,50 lei

10 lei/act

1,50 lei/mp/an

410,00 lei/ha/an

Tarif pentru închirierea spaţiului
1,50 lei/mp/an

*Taxa închiriere tractor consum/oră/l: 4,5 lx 4,00 lei motorina+8,50 lei cheltuieli cu personalul+23,50 cheltuieli de întreţinere                                                                   *Taxă 

urgenţă eliberare acte se datorează de către persoane fizice şi persoane juridice care solicită eliberarea unor acte sau documente în termen de cel mult trei zile de la data 

depunerii cererii.Taxa se datorează în cazul în care este posibilă eliberarea actelor în termenul mai sus amintit.                                                                                              *Tarif 

copii xerox: hârtie 0,03lei +tuner 0,10 lei+0,17 lei întreţinere exemplar simplu; hârtie 0,03 lei+tuner 0,20 lei+0,27 lei întreţinere exemplar faţă/verso
CAPITOLUL VII

2
 – CHIRII*                                                                                                                                                                                                       

Chirii teren agricol (arabil/faneata/pasune se calculează prin înmulțirea  cu coeficientului de corecție conf art.457 alin 6  din 

C.F. Cu suprafața respectiv valoarea din tabelul de mai jos)
Chirii teren: - arabil 429,00 lei/ha/an

Tarif copii xerox: exemplar simplu 0,30 lei/pag.

Tarif copii xerox: exemplar faţă/verso 0,50 lei

Tarif eliberare acte în regim de urgenţă
10 lei/act

Prelungirea autorizatiei taxi pentru transportul de persoane, mărfuri sau bunuri
31,00 lei

CAPITOLUL VII
1
 - TARIFE

Tarif închiriere utilaje: - tractor 63,00 lei/oră

Tarif copii xerox după acte normative 0,3  lei/pag.

Taxa pentru recoltarea sezonieră a diferitelor fructe naturale 523,00 lei

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa
523,00 lei

Eliberarea autorizatiei taxi pentru transportul de persoane, marfuri sau bunuri
52,00 lei/an

Taxă vânzare ambulantă 5,00 lei/zi

Vânzări produse în faţa magazinelor 3,00 lei/mp/zi

Taxă intrare WC public 0,50 lei

Taxă pentru folosirea locurilor publice 4,00 lei/mp/zi

Taxă piaţă: x

Taxă piaţă mp. ocupat 1,00 lei/mp/zi

CAPITOLUL VII. - ALTE TAXE LOCALE

Taxă pentru accesul autov. în zone interzise circulaţiei

acces zilnic   acces săptămănal 

Trim.157                           31 lei

Sem.209                            42 lei

Anual: 314                        63 lei
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400,00 lei/ha/an

10 lei/ha/an 10 lei/ha/an

6,00 lei/mp/an

10 lei/mp., 

Legea nr.114/1996,Conf. 

OUG 40/1999 HG 

310/2007

70 lei/oră

150 lei/oră

500 lei/evenment

300 lei/zi 314 lei/zi

200 lei/zi

209 lei/zi/ 

(eveniment)

50 lei

0%-500%

0%-500%

70)               279)           

279)            696)

                                                                                                                                  

325)           1578)

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

CAPITOLUL VIII. - SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art.493 alin (3) Contravenţia prevăzută  la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 

........) lei la..........)lei, iar cea de la lit.b) cu amendă de la ..........)lei la...........) lei 

 73)                                                    292)                                                       

292)                                                   728)

Art.294 alin (4) Incalcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la .......) lei la .........) lei 340)                                                    1651)

CAPITOLUL VII
3
 - ALTE TAXE ADMINISTRATE DE URMATOARELE SERVICII DIN APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE 

AL PRIMARULUI

Taxă căsătorie după orele de program (sămbătă, duminică, sărbători legale) administrate de 

serviciul de Stare Civilă 52 lei

Art.489 alin.(4) 500%

Art.489.alin.(5) 500%

Inchiriere sala mare -Casa de cultura   pentru:

  Sala mare parter – organizare nunti 523 lei/evenment

  Sala mare parter - prezentari de produse
 Sala mare etaj  -prezentare de produse și alte 

evenimente

* Chirii teren s-a stabilitavând în vedere recup. Valorii pieţei terenului în 20 de ani;   Chiria ptr.folosirea sălii de sport 70,00/150,00 lei=cheltuieli de întreţinere ;  inchiriere 

sala casa de cultura 100 - 500 lei = cheltuieli de întreţinere

Chirii locuinţă

Legea nr.114/1996;Conf. OUG 40/1999 HG.310/2007

Chiria pentru folosirea sălii de sport* 40 lei oră

*chiria se reduce cu un procent de 10% pentru abonament lunar, cu 20% pentru abonament trimestrial, cu 30% pentru abonament anual

Chiria pentru folosirea terenului de fotbal 157 lei/oră

                 - făneaţă 419,00 lei/ha/an

                 - păşune

                 - cu construcţii 6,00 lei/mp/an

- alte destinații 0

Page 12



280-1116

1116-2784

1300-6312

500-2500 lei

(2) a) acţiuni care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate 20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul

b) cereri care au ca obiect servituţi 20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituţii

 (2) Se taxează potrivit alin. (1) şi următoarele categorii de acţiuni:a)- în constatarea 

nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial;- cererea 

privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxa de timbru dacă 

este accesorie acestor cereri;b)- privind constatarea existenţei sau inexistenţei 

unui drept patrimonial;

c)- prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act 

autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi 

reale asupra acestor.

Art. 4. X

( 1) în cazul acţiunilor posesorii 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită

d) între 25.001 lei şi 50.000 lei   1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei

e) între 50.001 lei 250.000 lei 2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei

   f) peste 250.000 lei 6.105 lei+1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei

 a)  până la valoarea de 500 lei 8 %, dar nu mai puţin de 20 lei

b) între 501 lei şi 5000 lei 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei

c) între 5001 lei şi   25.000 lei 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5000 lei

Extras din norma juridică
NIVELURILE   APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2020

                                          -  lei -

0 1

Art.3. (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele X.

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

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 şi alte taxe de timbru prevăzute de lege;

………………………………………………………………………………

   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă

1360-6604

Art.493 alin. 4.1 Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute 523-2616 lei

III.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ
1
/AJUSTEAZĂ

2

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin (3) şi (4) se majorează cu 300% respectiv:

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit. a) se sancționează cu amendă 293-1168

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit. b) se sancționează cu amendă 1168-2913
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d) cerere de perimare 20,00 lei
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare şi 

despăgubirile potrivit art. 190 din Codul procedură Civilă 20,00 lei
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, 

formulată potrivit art. 200 alin 4 din Codul procedură Civilă 20,00 lei

a) cereri de recuzare în materie civilă-pentru fiecare participant la proces-pentru care se 

solicită recuzarea 100,00 lei

b) cerere de strămutare în materie civilă 100 lei/zi

c) cerere de repunere în termen 20,00 lei

d) cererea de grăniţuire 100,00 lei

(2)  Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie acţiunii 

în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial

-  50 lei dacă valoarea  cererii nu depăşeşte 5.000 lei - 300 lei dacă valoarea cererii 

depăşeşte 5.000 lei

Art. 9. Cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces X

(1) a) cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial
100,00 lei

b) cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial 100,00 lei
c)  cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu 

privesc şi plata anumitor sume de bani 100,00 lei

Art. 7. X

- acţiuni privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele moral aduse onoarei, 

demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice 100,00 lei

Art. 8. X

(2)  Cererile privind ordonanţa de plată prevăzută de titlul IX al cărţii a VI a din Codul de 

procedură Civilă 200,00 lei
(3)  Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, prevăzute de titlul 

XI al cărţii a VI a din Codul de Procedură Civilă 100,00 lei

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială când sunt neevaluabile în bani 

când sunt evaluabile în bani

-20 lei                                                                                                                                           

-50 lei dacă valoare  nu depăşeşte 2.000 lei

-  200 lei dacă valoarea depăşeşte 2.000 lei

(2) Cererile în materia partajului judiciar prevăzute la alin. 1 Art.5  formulate în cadrul 

aceleiaşi acţiuni Se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile

Art. 6. X
(1) Cererile de valoare redusă soluţionate conform titlul X al cărţii a VI a din Codul de 

procedură Civilă

-50 lei dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei                                                           

-200 lei dacă valoarea cererii depăşeşte 2.000 lei

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

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

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

(1) a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii 3% din valoarea acestora

 b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotelor-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% la valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită

Art. 5. Cererile în materia partajului judiciar X
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Art. 12. Cereri pentru dobândirea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi 

pentru înregistrarea unor persoane juridice X

a) cererile privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului 

acestora 300,00 lei
b) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea 

dialogului social nr. 62/2011,republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru 

modificarea actelor constitutive ale acestora 200,00 lei

a) cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească 

înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere; în cazurile în care 

înţelegerea sau acordul de mediere priveşte transferul  dreptului de proprietate sau al altui 

drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la această sumă se adaugă 50% din 

valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea de revendicare a bunului cu valoarea cea mai 

mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în care înţelegerea 

sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă  se adaugă  50% din valoarea 20,00 lei

b) cereri în legătură cu măsurile asiguratorii                                                                                 

- cererile au ca obiect instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 100 lei ; 1000 lei

 c) contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de 

soluţionare a contestaţiei 20,00 lei

(4)  Cererile de întoarcere a executării silite se taxează în toate cazurile -  50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei                                                        

Art. 11. X

(1)  Alte categorii de cereri 

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii 50,00 lei(2) În cazul contestaţiei 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 contestaţii nu poate depăşii suma de 

1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este 

evaluabil în bani, contestaţia 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

Art. 10. X

(1)  În materia executării silite X

a) cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu 20,00 lei

 j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 

exemplar de copie 1 leu/pagină
k) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte şi situaţii 

rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva 

acestora 1 leu/pagină
l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile 

judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive 5 lei/fiecare exemplar de copie

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 

 h) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute 50,00 lei
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt 

efectuate de către instanţă 0,20 lei/pagină
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Art. 16. În materia contenciosului administrativ X

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi 

pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris 50,00 lei
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite 

printr-un act administrativ 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei

d) cererea pentru acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii 50,00 lei
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea 

locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea  contribuţiei părinţilor la 

cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau a altor persoane decât  

părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei 20 lei/fiecare cerere

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani 20,00 lei

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit.a) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Cod 

Civil 200,00 lei

b) cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul Civil 100,00 lei

c) cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul Civil 50,00 lei

(1) Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în 

temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 

ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, 

dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările 

ulterioare 200,00 lei

  (2) Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în 

registrul comerţului 100,00 lei
 Art. 15. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la 

raporturile de familie X

b) pentru recunoaşterea calităţii de inventator, titular de brevet, a drepturilor născute din 

brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale 

ale inventatorului 100,00 lei
 c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi 

modele industriale 300,00 lei

Art. 14. X

c) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, 

fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru 

modificarea actelor constitutive ale acestora 100,00 lei

Art. 13. Acţiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală X
a)  pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea 

încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor 

cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea  oricăror măsuri în scopul prevenirii 

producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea 

dreptului atins 100,00 lei
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Art. 23. Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor X
(1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50 

% din:

a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată în prima 

instanţă dar nu mai puţin de 20 lei

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor 300,00 lei

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a 

experienţei dobândite în România, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte 

state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European; pentru atestarea 

calificării de traducător şi interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele 

membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia 

Elveţiană; pentru atestarea calificării de expert judiciar în vederea exercitării acesteia în 

statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic ori în Confederaţia 100,00 lei

d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii calificării profesionale de 

traducător şi interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 200/2004 

privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 

din România, cu modificările şi completările ulterioare 100,00 lei

- cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul 

împotriva încheierii judecătorului delegat 20,00 lei

Art. 22. cererile adresate Ministerului Justiţiei X

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi 

utilizate în străinătate 10 lei/fiecare înscris ori copie

Art. 20. X

- acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului 50,00 lei

Art. 21. X

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc 20,00 lei

Art. 19. În materie contravenţională X
- plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum 

şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate 20,00 lei

Art. 18. Cereri formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti X

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor 

judecătoreşti 20,00 lei

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi îndeplini atribuţiile 

prevăzute de lege 20,00 lei

Art. 17. Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare X

a) contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după 

caz, a Biroului Executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost 

soluţionate conflictele de competenţă dintre notarii publicii 100,00 lei

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 20,00 lei
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Art. 27. X

Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de la plata taxei 

judiciare de timbru potrivit legii 20,00 lei

(1) pentru formularea contestaţiei  în anulare 100,00 lei

(2) cererea de revizuire 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

(3) taxa pentru acțiunea de anulare a hotărârii arbitrare. Recursul împotriva hotărârii 

pronunțate în acțiunea în anulare se timbrează potrivit art.24, care se aplică în mod 

corespunzător 100 lei pentru fiecare motiv invocat

d) hotărârea prin care de încuviinţează învoiala părţilor 50,00 lei

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se 

timbrează, în toate situaţiile cu 100 lei

Art. 26. X

a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru 

autoritate de lucru judecat 50,00 lei

b) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins 50,00 lei

c) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată 50,00 lei

b) încheierea de suspendare a judecării cauzei 20,00 lei

c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de 

reprezentant 20,00 lei

(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor 

hotărâri judecătoreşti

Art. 25. X

(1) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor 

hotărâri judecătoreşti 

a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de partaj 20,00 lei

(1) recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 100 lei dacă se invocă unul 

sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct.1-7 din Codul de procedură 

civilă
(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, 

pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la 

suma contestată, dar nu mai puţin de 100 lei; în aceiaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile 

în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 lei

(3) Recursul incident şi recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) şi  

(2)

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani dar nu mai puţin de 20 lei

(2) apelul incident şi apelul provocat se taxează potrivit regulilor  prevăzute la alin. (1)

Art. 24. X
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