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ANEXA Nr.1. 

la HCL nr. ____ 
din ___________ 

NIVELURILE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2007. 
 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE CLĂDIRI 

Calculul  impozitului pe clădiri datorat de persoane fizice se efectuează  în funcţie de suprafaţa 
construită desfăşurată, care se înmulţeşte cu valoarea impozabilă  pe metru pătrat de suprafaţă. 

 Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1%  în mediul 
rural asupra valorii impozabile a clădirii. 
 În cazul contribuabililor persoane fizice care deţin mai multe clădiri cu destinaţie de locuinţă, 
impozitul se majorează după cum urmează: 
 a) cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu. 
 b) cu 50% pentru a doua  clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu. 
 c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu. 
 d) cu 100% pentru a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu. 
 Nu se includ în această categorie clădirile dobândite prin succesiune legală. 

Ordinea numerică a proprietatilor se determină în raport cu anul dobândirii clădirii, rezultat din 
documentele care atestă calitatea de proprietar. 
 Redăm  mai jos în valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţa construită desfăşurată, la clădiri şi 
alte construcţii aparţinând persoanelor fizice : 

VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul 
persoanelor fizice 
Art. 251 alin. (3)           - RON/m2 - 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2007  
- ART. 296 ALIN. (1) 

Valoarea impozabila - lei/m2 - 
TIPUL CLADIRII Cu instalatii de apa, 

canalizare, electrice si 
incalzire [conditii 

cumulative] 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electricitate sau 

incalzire 

0 3 4 
A. Cladiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din caramida arsa  sau  din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic. 

669 397 

B. Cladiri cu peretii  exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din caramida nearsa, din  valatuci, sau din orice 
alt materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic. 

182 114 

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

114 102 

D. Clădire-anexă cu  peretii exteriori din lemn,  din 
piatră naturală, din caramida nearsa, din  valatuci, sau 
din orice alt materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic. 
 

68 45 
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Valoarea  impozabilă se reduce în funcţie de anul terminării, după cum urmează : 
a)- cu 20% pentru clădirea cu o vechime de peste 50 ani la data de 1 ianuarie 2007; 
b)- cu 10% pentru clădirea cu o vechime între 30 şi 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie 2007 

În cazul clădirii utilizată ca locuinţă cu o suprafaţă de peste 150 mp, impozitul calculat se majorează cu 5% 
pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia. 
 
Coeficientul de corecţie în funcţie de zonă şi rangul localităţii : 
 

Coeficient de corecţie Nr. 
Crt. Localitatea Zona in cadrul localitatii 

IV V 
1. Bănişor A 1,10 - 
2. Bănişor B 1,05 - 
3. Bănişor  C 1,00  
4. Ban, Peceiu  A - 1,05 
5. Ban, Peceiu B - 1.00 
6. Ban, Peceiu C - 0.95 
 Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, 
se stabileşte taxa pe clădire, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 

IMPOZITUL PE CLADIRI PERSOANE JURIDICE 
          Impozitul pe clădiri la persoane juridice se calculează prin aplicarea cotei stabilite de Consiliile locale, care  se 
stabileşte la 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii. 

 În cazul unei clădiri care  nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani cota se stabileşte la 10% şi se aplică la valoarea 
de inventar a clădirii, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima evaluare, înregistrată în contabilitatea 
persoanelor juridice. 

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN 

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCTII 
Art. 258 alin. (2) -                          -lei/ha- 

NIVELURILE STABILIT  PENTRU ANUL 2007 - ART. 296 ALIN. (1) 
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi 

ZONA ÎN CADRUL 
LOCALITĂŢII 

0 I II III IV V 
A  7.404 6.148 5.401 4.681 636 509 
B 6.148 4.648 3.768 3.180 509 382 
C 4.648 3.180 2.385 1.511 382 254 
D 3.180 1.511 1.261 880 249 127 

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - 
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTŢII 
Art. 258 alin. (4)            - lei/ha- 

ZONA NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL 2007 
 - ART. 296 ALIN. (1) Nr. 

crt. 
Categoria de folosinta Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 20 15 13 11 
2 Pasune 15 13 11 9 
3 Faneata 15 13 11 9 
4 Vie 33 25 20 13 
5 Livada 38 33 25 20 
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6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 20 15 13 11 
7 Teren cu ape 11 9 6 x 
8 Drumuri si cai ferate x x x x 
9 Neproductiv x x x x 
 

 

 

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
Art. 258 alin. (6)          - lei/ha – 

1. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu 
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.251 alin.(5):  

Nr.  
crt Categoria de folosinţă Zona (lei/Ron/ha) 

0 1 A B C D 
1 Teren cu construcţii 22 20 18 16 
2 Arabil 36 34 32 30 
3 Păşune 20 18 16 14 
4 Fâneaţă 20 18 16 14 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 40 38 36 34 

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x x 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 40 38 36 34 

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

prevăzut la nr. crt.7.1  12 10 8 6 
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie x x x x 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 4 3 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 24 22 20 18 
9 Drumuri şi căi ferate x x x x 
10 Teren neproductiv x x x x 

Coeficientul de corecţie art.251 alin.(5): 
Coeficient de corecţie Nr. 

Crt. Localitatea Zona în cadrul localităţii 
IV V 

1. Bănişor A 1,10 - 

2. Bănişor B 1,05 - 
3. Bănişor  C 1,00  
4. Bănişor D 0,95  
5. Ban, Peceiu  A - 1,05 
6. Ban ,Peceiu B - 1.00 
7. Ban ,Peceiu C - 0.95 
8. Ban, Peceiu D  0,90 

2. Se aprobă zonarea extravilanului comunei Bănişor, după cum urmează: 
1. Zonarea extravilanului localităţii Bănişor:  
Zona A:  Şes, Pe vale, Unghitău I. 
Zona B:  Unghitău II, Romcea Drum. 
Zona C: Ştefăneasa, Făget, Majar Jos, Domneasca, Sub Dos, Delniţe, Săteasca, Tog, Roncea, Hireşte, 
Priloage. 
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Zona D: Majar(Sus-Vii), Codobirţ, Fundătură, Sub dealul de Marin, Spinii Viilor, Viile Bătrâne, Hubă, 
Aristrei, Glimei, Dâmbu Morii. 
2. Zonarea extravilanului localităţii Ban: 
Zona A.: Şes, Moara Horjii 
Zona B: Romcea , Valea Malului, La Dâmb. 
Zona C: In Vii, Părăul Omului, Cornet, Rărişte, Berc, Zmidă. 
Zona D: Stiopeşti, Fundătură, Coaste Vii, Iertaş. 
3. Zonarea extravilanului localităţii Peceiu: 
Zona A: Pe vale, Luncă, 
Zona B: Pe şes, Bidişcut, La Criptă 
Zona C: Dealul Pădurii, Tolomăneasa, Văgaş, După deal, La Vălceauă. 
Zona D: Berc, Oşteana, Râturi, Perişor, Tuşardău, Vala Majaralui, Copăcel, La Vii (Cioncaş), Dealul 
Boraşului, Ciucleş, Dumbravă, Dealul Lat, La Vii la Majar. 

 

CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica   

Art. 263 alin. (2) 

NIVELURILE APLICABILE ÎN  ANUL 2007 -  
MIJLOC DE TRANSPORT Suma în lei pentru fiecare grupă de  200 cm 3 sau 

fractiune din aceasta 
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv. 

7 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cm3 şi  2.000 
cm3 inclusiv 

15 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.001 cm3 şi 2600 
cm3 inclusiv. 

30 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.601 cm3 şi 3000 
cm3 inclusiv 

60 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3 120 
Autobuze, autocare, microbuze. 20 
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 
autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele 
de teren din producţie internă 

25 

Tractoare inmatriculate 15 
 
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone 
Art. 263 alin. (4) 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL 2007 
- ART. 296 ALIN. (1) 

Taxa (lei) NUMĂRUL AXELOR ŞI MASA TOTALĂ 
MAXIMĂ AUTORIZATĂ Vehicule cu sistem de suspensie 

pneumatica sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de 
suspensie 

I. Vehicule cu doua axe x x 
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 100 110. 
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 110 218 
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 218 307 
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4. Masa peste 15 tone 307 694 
II. Vehicule cu trei axe X X 
1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 110 137 
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 137 281 
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 281 365 
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 365 563 
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 563 874 
6. Masa peste 25 tone 563 874 
III. Vehicule cu patru axe X X 
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 365 370 
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 370 578 
3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 578 917 
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 917 1361 
5. Masa peste 31 tone 917 1361 

 
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima 
autorizata de peste 12 tone Art. 263 alin. (5) 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL 2007 
- ART. 296 ALIN. (1) 

Taxa (lei) NUMĂRUL AXELOR ŞI MASA TOTALĂ 
MAXIMĂ AUTORIZATĂ Axa/axe motoare cu suspensie 

pneumatica sau un echivalent 
recunoscut 

Axa/axe motoare cu alt sistem 
de suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe x x 
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 100 110 
2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 110 120 
3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 120 130 
4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 130 140 
5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 140 190 
6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 190 246 
7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 246 443 

 
8. Masa peste 25 tone 443 778 
II. Vehicule cu 2+2 axe X X 
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 120 177 
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 177 291 
3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 291 428 
4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 428 517 
5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 517 849 
6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 849 1178 
7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1178 1789 
8. Masa peste 36 tone 1178 1789 
III. Vehicule cu 2+3 axe X X 
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 938 1305 
2. Masa peste 38 tone 1305 1774 
IV. Vehicule cu 3+2 axe X X 
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1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 829 1150 
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1150 1591 
3. Masa peste 40 tone 1591 2354 
V. Vehicule cu 3+3 X X 
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 471 570 
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 570 851 
3. Masa peste 40 tone 851 1365 
 
Remorci, semiremorci sau rulote 
Art. 263 alin. (6) 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL 2007 
- ART. 296 ALIN. (1) MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ 

Taxa (lei) 
a. Pana la 1 tona inclusiv 7 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 24 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 37 
d. Peste 5 tone 46 
 
Mijloace de transport pe apa 
Art. 263 alin. (7) 

NIVELURILE STABILITE IN PENTRU ANUL 
2007 - ART. 296 ALIN. (1) MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA 

Taxa (lei) 
1. Luntre, barci fara motor, , folosite pentru  pescuit şi uz 
personal 

15 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 40 
3. Barci cu motor 150 
4. Scutere de apă 150 
7. Remorchere si impingatoare: X 
a) Pana la 500 CP inclusiv 400 
b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP 650 
c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP 1000 
d) Peste 4.000 CP 1600 
8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta 130 
9. Geamuri, slepuri si barje fluviale: X 
a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv 130 
b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone, dar nu peste 
3.000 tone 

200 

c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 350 
 

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 
AUTORIZAŢIILOR 

ART. 267 ALIN. (1) TAXA PENTRU ELIBERAREA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM, IN MEDIU RURAL NIVELURILE PENTRU ANUL 2007 
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Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa (lei) 
a) Pana la 150 m2 inclusiv 2 
b) Intre 151 si 250 m2 inclusiv 3 
c) Intre 251 si 500 m2 inclusiv 4 
d) Intre 501 si 750 m2 inclusiv 4 
e) Intre 751 si 1.000 m2 inclusiv 5 
f) Peste 1.000 m2 5+0,005 lei/m2 pentru fiecare m2 care depaseste 1.000 

m2

Art.265 alin.(3)  
Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
foraje sau excavari 

6 pentru fiecare m2 afectat 

Art.267 alin.(5)  
Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de 
expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si 
pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a 
firmelor si reclamelor 

6  pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de 
constructie 

Art.267 alin.(8)  
Art.267 alin.(9)  
Art.267 alin.(10)  
Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele 
publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, 
telefonie si televiziune prin cablu 

9  pentru fiecare racord 

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

11 

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa 

7 

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice: 
Art. 268 alin. (1) 

1. Art.268 alin.(1) în mediul rural 11 
Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor  sanitare de 
functionare 

14 

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

23 , pentru fiecare m2 sau fractiune de m2

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

30 

 Autorizaţiile prevăzute la alin 1 se vizează anual până la data de 31 decembrie pentru anul următor, iar taxa 
pentru viza anuală reprezintă 50% din taxa iniţială. 

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2007 RT. 271 ALIN. (2) TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA 
SI PUBLICITATE - lei/m2 sau fractiune de m2 - 
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a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o 
activitate economica 

 

23 

 
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru 

reclama si publicitate 
 

17 

 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2007- ART. 275 
ALIN. (2) COROBORAT CU ART. 296 ALIN. (1) ART. 275 ALIN. (2) MANIFESTAREA ARTISTICA SAU 

ACTIVITATEA DISTRACTIVA: 
- lei/m2 - 

a) in cazul videotecilor 0,1 
b) in cazul discotecilor 0,2 

 

 

CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE 

 

 

    NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2007- ART. 283 
COROBORAT CU ART. 296 
ALIN. (1) 

Art. 283 alin. 
(1) 

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru 
vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor 
istorice, de arhitectura si arheologie 

13 lei/zi 

Art. 283 alin. 
(2) 

Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate 
in scopul obtinerii de venit 

13  lei/zi 

Art. 283 alin. 
(3) 

Taxa anuala pentru vehicule lente 30 lei/an 

 
 
 
 
 
 
ALTE TAXE LOCALE : 
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Nr.crt. Denumire : VALORILE  STABILITE 

PENTRU ANUL  2007 
1. Taxa pentru colectarea deşeurilor menajere pentru persoane 

fizice : 
15 lei / gospodărie 

2. Taxa pentru colectarea deşeurilor menajere la persoane juridice  
 

50 lei / persoană juridică 

3. Închiriere buldoescavator 70 lei/ora 
4. Spaţii închiriate 1 lei/mp/luna 
5. Chirii terenuri  0,2/mp/luna 
6. Taxa pentru xeroxare :  

0,5 lei/pagina - 1 pagina 
- -2 pagini 1 lei/faţă şi verso 

7. Vânzarea produselor de orice fel din vehicol sau autovehicol 5 lei 
8. Ocuparea locurilor pentru vânzarea mărfurilor de ocazie 2 lei/mp 
9. Pentru motociclete, scutere, motorete, biciclete cu motor, 

remorci, pentru fiecare  mijloc de transport 
2 lei 

10. Pentru căminele culturale se stabilesc taxe pe sate, după cum 
urmează: 

-cămin cultural  Bănişor 
-cămin cultural Ban 

 
8.Tarife de folosire a unor obiective amplasate pe terenuri aparţinând drumurilor publice: 

        -cămin cultural Peceiu 

 
300 lei / activitate 

11. Taxa de gaj 14 lei ; 
12. Radiere gaj 2 lei  

13. Taxa pentru protecţia civilă: construcţii  8 lei  
14 Taxa PSI:- persoane fizice; 

-persoane juridice (SRL,ACTIV.INDEP,A.F.) 
  

5 lei/gosp/an  
50 lei/punct de lucru/an 
 

Nr. 
crt. 

OBIECTIVE                                                       
Cabluri electrice, telefonie, stâlpi, estacade de susţinere sau alte construcţii 

asemănătoare U.M. TARIFE 
(lei) 

1.  Traversare aeriană  Lei/ml/an 1 
2. Subtraversare:  

a) drum pietruit 
b) drum cu îmbrăcăminte modernă 

 
Lei/ml/an 
Lei/ml/an 

 
1 
2 

3. Amplasarea unor stâlpi: 
a) în ampriza drumului 
b) în spaţiul de siguranţă 

 
Lei/buc. 
Lei/buc. 

 
2 
1 

4. Instalare de canale tehnice ale podurilor şi pasajelor sau legate de 
suprastructură sau infrastructură a acestora 

Lei/ml/an 2 

5. Cabluri de circuite electrice sau telefonie amplasate în lungul drumului: 
a) în ampriza 
b) în spaţiul de siguranţă: -aeriană 
                                            -subterană 

 
Lei/ml/an 
Lei/ml/an 
Lei/ml/an 

 
3 
2 
1 

 

 

CAPITOLUL XIII - SANCTIUNI 

    NIVELURILE PENTRU ANUL 2007 
60^1) 

110^2) 
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110^3) cea de la lit. b) cu amenda de la ...^3) lei la ...^4) lei 
340^4) 
230^1) Art. 294 alin. (4) 

 
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa 
caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza 
cu amenda de la ...^1) lei la ...^2) lei 

1.130^2) 

 

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 

ANEXA - LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
NIVELURILE  PENTRU 

ANUL 2007 Extras din norma juridica 
 

-lei- 
CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de 
instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si de 
notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice 

X 

1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati 
publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa 
certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri 
prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o 
alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare 

1 

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x 
- pentru animale sub 2 ani 1 
- pentru animale peste 2 ani 1 
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de 
animal, in bilete de proprietate: 

x 

- pentru animale sub 2 ani 1 
- pentru animale peste 2 ani 3 
4. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala 4 
5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale 
folosite in justitie 

1 

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 1 
7. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului 11 
8. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 1 
9. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila 
intocmite de autoritatile straine 

1 

10. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila 1 
11. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 
deteriorate 

1 

CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea 
mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit 

x 

1. Acte de identitate: x 
a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) si a 
buletinelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea carnetelor de identitate, 
precum si eliberarea sau prelungirea valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru cetatenii 
straini si persoanele fara cetatenie 

1 

b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei 1 
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c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara 
cetatenie 

4 

d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul 
celor pierdute, furate sau deteriorate 

4 

2. inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul permanent de evidenta a populatiei 

1 

3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare 2 
4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 1 
CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii 
permiselor de conducere 

x 

1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de 
autovehicule: 

x 

a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1 3 
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A 4 
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 

5 

d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr 

10 

e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 

12 

f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, 
D+E 

15 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala de conducatori de 
autovehicule, cu exceptia celor prevazute la pct. 3 

de 5 ori taxele prev. la pct. 1 
corespunz. fiecarei cat. si 
subcateg. de autovehicule 

3. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, 
pentru categoriile cuprinse in permisul anulat 

dublul taxelor prevazute la 
pct. 1 

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul 
pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere 

de 3 ori taxele prev. la pct. 1 
ori, dupa caz, la pct. 2 sau 3 

CAP. 4. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de 
circulatie si autorizare de circulatie pentru probe 

x 

1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor: x 
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 750 kg inclusiv 26 
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg 
inclusiv si 3.500 kg inclusiv 

52 

c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 104 
2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor 
neinmatriculate permanent sau temporar 

7 

3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 296 
CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in 
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 

x 
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