
 

 
 
 

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 Suseni,  
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  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin. (1)  

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2023 

0,08% - 0,2% 0,1% 
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         
- lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL, 
INDEXATE PENTRU ANUL 2023 

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2023 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Valoare impozabilă în 
vigoare la data de 

31.12.2022 

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 

 
1.187 

 
712 

 
1.187 

 
712 

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 

 
356 

 
238 

 
356 

 
238 

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   

 
238 

 
207 

 
238 

 
207 

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   

 
149 

 
88 

 
149 

 
88 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
Art. 458 alin. (1)                                   0,2% - 1,3% 0,2% 
Art. 460 alin. (1)                                   0,08% - 0,2% 0,1 % 
Art. 460 alin. (2)                                   0,2% - 1,3% 0,4% 
Art. 462 alin. (2)                                   0% - 10% 10% 

ANEXĂ 
la Proiectul de hotărâre nr. 95/2022 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2023 
 



 
CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                     - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localităţii 
 

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, INDEXATE PENTRU ANUL 2023 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
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 9.827 – 
24.566 

8.161-20.401 7.169-17.922 6.212-15.530 844-2.121 676-1.687 - - - - 952 676 

B 8.161- 
20.401 

6.168-15.422 5.001-12.502 4.222-10.552 676-1.687 507-1.268 - - - - 676 573 

C 6.168- 
15.422 

4.222-10.552 3.165-7.914 2.005-5.014 507-1.268 336-843 - - - - - - 

D 4.222- 
10.552 

2.005-5.014 1.673-4.183 1.168-2.894 330-825 169-423 - - - - - - 

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                  - lei/ha - 
Nr. 
crt. 

             
              Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, INDEXATE PENTRU ANUL 
2023 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 33 25 23 18 33 25 - - 
2 Păşune 25 23 18 16 25 23 - - 
3 Fâneaţă 25 23 18 16 25 23 - - 
4 Vie 55 41 33 22 55 41 - - 
5 Livadă 63 55 41 32 63 55 - - 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
33 25 23 18 33 25 - - 

7 Teren cu ape 18 16 8 0 18 16 - - 
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 X X - - 
9 Neproductiv 0 0 0 0 X X - - 

 
Conform art. 1 din HCL nr. 67/2016, delimitarea zonelor în intravilanul teritoriului administrativ al comunei Suseni, se prezintă astfel: 
a) Zona A: imobilele terenuri și clădiri situate pe lângă DN 12 și DJ 138 și DJ 126 în intravilanul satelor Valea-Strâmbă, Chileni și Suseni; terenul intravilan 
aferent carierei de piatră din satul Suseni; 
b) Zona B: imobilele terenuri și clădiri situate în intravilanul satelor Senetea și Liban; imobilele terenuri și clădiri situate pe lângă străzi și drumuri 
comunale, în intravilanul satelor Valea-Strâmbă, Chileni și Suseni; precum și toate celelalte terenuri intravilane cuprinse în Planul urbanistic General al 
comunei Suseni. 
 
Impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută din tabel, înmulţită cu 
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 465 alin. (5) din Codul Fiscal după cum urmează : 
 - 1,10 pentru satul Suseni, sat reşedinţă de comună 
 - 1,00 pentru satele Valea-Strâmbă, Chileni, Liban, şi Senetea sate componente ale comunei Suseni 



 
Art. 465 alin. (7)                                                                                                               lei/ha 

         
Categoria de folosinţă 

VALORILE STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL, 
INDEXATE PENTRU 

ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

 
 IV/A V/A IV/B V/B IV/C V/C IV/D V/D 

1 Teren cu construcţii 26-36 35 34 34 32 32 30 30 28 
2 Teren arabil 50-59 59 57 57 54 54 51 51 48 
3 Păşune 24-33 33 32 32 29 29 28 28 26 
4 Fâneaţă 24-33 33 32 32 29 29 28 28 26 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt. 5.1 
57-66 

66 63 63 59 59 57 57 55 
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt. 6.1 
57-67 

67 63 63 59 59 57 57 55 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 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 – 19 
17 16 16 16 16 15 15 14 

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 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

1 – 6 
6 5 5 5 5 5 5 5 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 30-40 39 37 37 35 35 34 34 32 
9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Art. 467 alin. (2)                                   

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2023 

 

0% - 10% 10%  

 
 
  
 
 
 
  
 
 



CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)  

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, 
INDEXATE PENTRU ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

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 cm3, inclusiv 

8               8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cm3 

9               9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 
cm3 inclusiv 

22 
22 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 
cm3 inclusiv 

85 
85 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 
cm3 inclusiv 

171 
171 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 345 345 
7 Autobuze, autocare, microbuze 28 28 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 
35 

35 

9 Tractoare înmatriculate 22 22 
II. Vehicule înregistrate 

 VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, 
INDEXATE PENTRU ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                2 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 4 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 59-178 lei/an 59 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
50% - 100% 50% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 

maximă admisă  

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
Conform prevederilor art. 491 alin. (1ᶺ1 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Rata de schimb a monedei euro 
 4,9490 RON, conform Jurnalului Oficial al Uniunii 

Europene nr. C379/2 

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 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153 0 153 
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 426 153 426 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 426 599 426 599 
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1356 599 1356 
 5 Masa de cel puţin 18 tone 599 1356 599 1356 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 153 267 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 267 549 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 713 549 713 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 713 1099 713 1099 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1099 1707 1099 1707 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1099 1707 1099 1707 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 1099 1707 1099 1707 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 713 718 713 718 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 723 1128 723 1128 
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1792 1128 1792 
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1792 2658 1792 2658 
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1792 2658 1792 2658 
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1792 2658 1792 2658 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
Conform prevederilor art. 491 alin. (1ᶺ1 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Rata de schimb a monedei euro 
 4,9490 RON, conform Jurnalului Oficial al Uniunii 

Europene nr. C379/2 

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 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 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 69 0 69 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 69 158 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 158 371 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 371 480 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 480 866 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 866 1519 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 866 1519 866 1519 

II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 148 346 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 346 569 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 569 836 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1.010 836 1.010 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.010 1.658 1.010 1.658 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.658 2.301 1.658 2.301 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.301 3.494 2.301 3.494 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.301 3.494 2.301 3.494 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2.301 3.494 2.301 3.494 

III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.831 2.549 1.831 2.549 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.549 3.464 2.549 3.464 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2.549 3.464 2.549 3.464 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.618 2.247 1.618 2.247 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.247 3.108 2.247 3.108 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.108 4.598 3.108 4.598 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 3.108 4.598 3.108 4.598 

V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 921 1.114 921 1.114 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.114 1.663 1.114 1.663 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.663 2.698 1.663 2.698 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1.663 2.698 1.663 2.698 



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

 
Masa totală maximă autorizată 

VALORILE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL, INDEXATE PENTRU ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 40 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  61 61 
d. Peste 5 tone 77 77 
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 25 25 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67 67 
3. Bărci cu motor 249 249 
4. Nave de sport şi agrement 0 - 1.327 1.327 
5. Scutere de apă 249 249 
6. Remorchere şi împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 662 662 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1.078 1.078 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.658 1.658 
d) peste 4000 CP 2.654 2.654 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 214 214 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 214 214 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, 
inclusiv 

332 332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 582 582 

Art. 472 alin. (2)                                                              
VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, INDEXATE PENTRU 

ANUL 2023 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

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    

VALORILE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL, INDEXATE PENTRU ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
PENTRU MEDIUL RURAL 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - -lei 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 5 3 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 - 7 6 3 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 - 9 7 4 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 9 - 14 9 5 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 14 - 17 14 7 
f) peste 1.000 m² 17 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 
17 + 0,01 lei/m2, 

pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m2 

8 + 0,01 lei/m2, 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 
m2 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism Până la 18 lei inclusiv 13 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 0 - 18 6 

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

Până la 8 lei inclusiv 6 

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

Până la 16 lei inclusiv 11 

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

Până la 9 lei inclusiv 9 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare Până la 24 lei inclusiv 16 

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

Până la 95 lei inclusiv 56 

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 

Până la 4.745 lei inclusiv 114 

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 

Până la 9.491 lei inclusiv 1.078 



 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

1%  - 3% 1% 
Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, 
INDEXATE PENTRU ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează 
o activitate economică Până la 37 lei inclusiv 26 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri 
de afişaj pentru reclamă şi publicitate Până la 27 lei inclusiv 19 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

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% 

 
 

1% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele 
enumerate la lit. a) 0% - 5% 1% 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Sunt prevăzute în Anexa A 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, 
INDEXATE PENTRU ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

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. Sunt prevăzute în anexa B 

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. 

Sunt prevăzute în anexa B 

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*. 

59 – 889* 
majorat cu cota adițională de 20 % 

712 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de 
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 0 – 37 26 

 
 

  



CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIŢII COMUNE 
Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum şi necesităţile bugetare sunt prevăzute în anexa C. 
 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
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. 470 alin. (2) 0% - 50%  
Art. 470 alin. (7) 0% - 50%  
Art. 470 alin. (8) 0% - 50%  
Art. 486 alin. (4) 0% - 50% 20% 
*Se inserează rând pentru fiecare impozit şi taxă locală asupra căruia/căreia se stabileşte cotă adiţională. 
NOTĂ: Cotele adiţionale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt 
exprimate în lei sau în cote procentuale.  
Art. 489 alin. (4) 0% - 500% 0% 
Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 500% 

 
CAPITOLUL  XI – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, 
INDEXATE PENTRU ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei - - lei - 
 lit. a) se sancţionează cu amendă 83 – 331  83 – 331 
 lit. b) se sancţionează cu amendă 331 – 825 331 – 825 
(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. 

385 – 1.873 385 – 1.873 

(4¹) Necomunicarea informațiilor și 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 contravenție și se sancționează cu amendă  

593 – 2.968 593 – 2.968 

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 332 – 1.324 332 – 1.324 
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1.324 – 3.300 1.324 – 3.300 
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 

1.540 – 7.492 1.540 – 7.492 

 
 
 
 



 
 

TAXE SPECIALE 

ANEXA A 
Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - Regulamentul pentru stabilirea domeniilor 
de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local este prevăzut 
în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), 
se face trimitere la aceasta. 

 
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 2022 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei - 
 

Nr. 
crt. 

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

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 
 

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

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

50 lei/zi 50 lei/zi 

2. Art. 2 și 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 … 

 
Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul 
cadastrului și agriculturii: 

 Eliberarea procesului verbal privind vecinătatea 
 Consultaţii cadastrale oferite experţilor 

 
 
52 lei/ocazie 
52 lei/documentaţie 

 
 
52 lei/ocazie 
52 lei/documentaţie 

3. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … 
 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a 
documentelor 

0,50 lei/pagină 0,50 lei/pagină 

4. 

1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului 
administrației și internelor nr. 1501/2006 
2. Procedura de înregistrare și de radiere a 
vehiculelor la nivelul primarului 
………………………., aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ……/20…. 

 
Taxă specială pentru înregistrarea vehiculelor: 

 mopede, maşini autopropulsate pentru lucrări, 
autocositoare, şasiu autopropulsat cu ferăstrău tăiat 
lemne, maşină de pompieri, vehicule cu tracţiune 
animală  
 tractoare agricole şi forestiere, utilaje tractate sau 
interschimbate agricole sau forestiere, autogredere sau 
autogrepere, combine autopropulsate 
 autoexcavator, excavator pe pneuri, buldoexcavator, 
încărcător frontal pe pneuri, tractor forestier pe pneuri, 
utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 
 taxă pentru radierea vehiculelor înregistrate la 
Primaria comunei Suseni 
 numere de înmatriculare autovehicule lente (pereche) 

 
 
 
38 lei 
 
 
 
76 lei 
 
 
190 lei 
 
 
10 lei 
 
52 lei 

 
 
 
38 lei 
 
 
 
76 lei 
 
 
190 lei 
 
 
10 lei  
 
52 lei 

5.  Taxă specială pentru eliberare adeverinţe, certificate  2 lei 
 
2 lei 

 
NOTĂ: 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
           2. Temeiurile juridice, precum și denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive. 



 
Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe speciale, modul de 

organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local 
 

ANEXA A1 

 

Art. 1. - În sensul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a prezentei hotărâri, taxele speciale sunt instituite de Consiliul Local pentru funcţionarea 

unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice şi juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale. 

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (6) din aceeaşi Lege „ taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încaseză numai de la persoanele fizice 

şi juridice care beneficiează de serviciile publice locale pentru care s- au instituit taxele respective. 

Art. 3. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efecutate pentru 

înfiinţarea serviciilor publice de interes local. 

Art. 4. – Consiliul local Suseni stabileşte prin prezentul Regulament sectoarele de activitate în care se vor aplica taxe speciale și anume: 
            Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activităţii de comercializare în zone publice 
            Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului și agriculturii: 
           Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor 

            Taxă specială pentru înregistrarea vehiculelor 
           Taxă specială pentru eliberare adeverinţe, certificate 
Art. 5. Procedura de calcul şi de plată a taxelor speciale este după cum urmează: 

a)  taxele în cauză se stabilesc pe baza valorilor prevăzute în anexa la HCL 
b) taxele anuale şi cele lunare pentru ocuparea respectiv folosirea domeniului public se plătesc în două rate egale, cu termenele de 31 martie respectiv 
30 septembrie 
c) taxele anuale privind autorizarea unor fapte sau activităţi se achită anterior solicitării autorizaţiei în cauză 
d) taxele zilnice se achită cel târziu în ziua pentru care se solicită autorizaţia, avizul, adeverința ,certificatul, acordul, serviciul etc. 

Art. 6. Taxele prevăzute în anexă nr.1 la prezenta HCL se încasează prin Compartimentul taxe şi impozite din cadrul Primăriei Comunei Suseni. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE ANEXA B 
  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 - lei - 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 
-  lei - 

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.*) 

 
15 lei/zi 

 
15 lei/zi 

Taxe pentru ocuparea/folosinţa temporară a terenurilor şi unor spaţii din 
domeniul public sau privat al Comunei Suseni 
Regulament aprobat prin HCL 4/2015 

1. Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea 
materialelor: 
a) În intravilan 
b) În extravilan 
 

2. Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru spectacole 
în aer liber, festivaluri, manifestări promoționale 
 

3. Taxă pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier 
 

4. Taxă pentru utilizarea locurilor publice pentru realizarea unor lucrări 
 

5. Taxă pentru utilizarea terenurilor de sport  
 

6. Taxă pentru închirierea Căminului cultural-sala de spectacole 
 

7. Taxă închirierea sălii de consiliu din cadrul Primăriei comunei Suseni 
 

8. Amendă pentru neachitarea taxelor enumerate în punctele  
1-7 

9. Amendă pentru desfăşurarea comerţului sau a lucrărilor în locurile 
nepermise 

 
 
 
 
 

1 lei/mp/zi 
0,50 lei/mp/zi 

 
100 lei/ocazie 

 
 

0,20 lei/mp/zi 
 

0,20 lei/mp/lucrare 
 

10 lei/oră 
 

50 lei/zi 
 

10 lei/zi 
 

50 lei/lună 
 

200-500 lei/zi 

 
 
 
 
 

1 lei/mp/zi 
0,50 lei/mp/zi 

 
100 lei/ocazie 

 
 

0,20 lei/mp/zi 
 

0,20 lei/mp/lucrare 
 

10 lei/oră 
 

50 lei/zi 
 

10 lei/zi 
 

50 lei/lună 
 

200-500 lei/zi 

Taxe pentru folosirea terenului aparţinând domeniului public prin reţele de 
comunicaţii electronice 
Regulament aprobat prin HCL nr. 50/2013 

- 3 lei/ml/an pentru reţele aeriene; 
- 1 lei/ml/an pentru reţele subterane pe 

străzile neasfaltate şi trotuarele 
neacoperite; 

- 4 lei/ml/an pentru reţele subterane pe 
străzile asfaltate şi trotuarele acoperite cu 
asfalt ori pavaj şi suportarea cheltuielilor 
pentru readucerea zonei afectate în 
starea iniţială; 

- 10 lei/mp/an pentru antene montate pe 
clădiri 

 

- 3 lei/ml/an pentru reţele aeriene; 
- 1 lei/ml/an pentru reţele subterane pe 

străzile neasfaltate şi trotuarele 
neacoperite; 

- 4 lei/ml/an pentru reţele subterane pe 
străzile asfaltate şi trotuarele acoperite 
cu asfalt ori pavaj şi suportarea 
cheltuielilor pentru readucerea zonei 
afectate în starea iniţială; 

- 10 lei/mp/an pentru antene montate 
pe clădiri 

 



Taxă pentru închiriere căminului cultural şi a cantinei din demisolul clădirii 
Primăriei comunei Suseni: 

1) pentru nunţi 
2) pentru baluri 
3) pentru alte activităţi generatoare de profit 

 
 

150 lei/ocazie + 30 lei garanţie 
110 lei/ocazie + 30 lei garanţie 

100 lei/zi 

 
 

150 lei/ocazie + 30 lei garanţie 
110 lei/ocazie + 30 lei garanţie 

100 lei/zi 
Taxă pentru utilizarea atelierului de prelucrare a fructelor și legumelor din 
demisolul clădirii Primărieri 

-  
50 lei/zi 

Taxă bilete de intrare la spectacole - 5 lei/ copil, pensionar; 10 lei/adult 
Taxă pentru închirierea cabinetului medical de specialitate din imobilul ”Casă 
de sănătate Suseni” 

20 lei/oră 20 lei/oră 

Taxa zilnică de vânzare la piaţă 10 lei/zi 10 lei/zi 
Taxă xerox 0,50 lei/pagină 0,50 lei/pagină 
Taxă pentru utilizarea drumurilor de exploatație agricolă Erdőlő, DEA 119 și 
DEA 120 după cum urmează: 

1) autovehiculele cu masă maximă autorizată de până la 7.5 tone inclusiv 
2) pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată între 7.5 tone și 16 

tone inclusiv 
3) pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată între 16 tone și 24 

tone inclusiv 
4) pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată între 24 tone și 50 

tone inclusiv 

 
 

Sunt scutite de taxe 
50 lei/zi – 300 lei/lună – 600 lei/an 

 
70 lei/zi – 500 lei/lună – 840 lei/an 

 
100 lei/zi – 700 lei/lună – 1200 lei/an 

 

 
 

Sunt scutite de taxe 
50 lei/zi – 300 lei/lună – 600 lei/an 

 
70 lei/zi – 500 lei/lună – 840 lei/an 

 
100 lei/zi – 700 lei/lună – 1200 lei/an 

 
Taxă privind avizul program de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor 
comerciale în Comuna Suseni, precum şi taxa pentru vizarea anuală a 
acesteia 

 
50 lei 

 
50 lei 

 



Procedurile privind calcularea și plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) şi (2) ANEXA B1 

Procedura de calcul şi de plată a altor taxe locale este după cum urmează: 
a) taxele în cauză se stabilesc pe baza valorilor prevăzute în anexa la HCL 
b) taxele anuale şi cele lunare pentru ocuparea respectiv folosirea domeniului public se plătesc în două rate egale, cu termenele de 31 martie respectiv 30 

septembrie 
c) taxele anuale privind autorizarea unor fapte sau activităţi se achită anterior solicitării autorizaţiei în cauză 
d) taxele zilnice/orare se achită cel târziu în ziua pentru care se solicită autorizaţia, avizul, acordul, serviciul etc. 
e) Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii pe raza UAT Comuna Suseni, au obligaţia obţinerii avizului program de 

funcţionare eliberat de către Primăria Comunei Suseni. Avizul program de funcţionare va fi solicitat de către operatorii economici (persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale) care desfăşoară activităţi economice prestate într-un spaţiu în care accesul 
publicului este liber. Cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera avizele program de funcţionare sunt cele stabilite de către Consiliul local al Comunei 
Suseni. Agenţii economici au obligația să solicite, avizul program de funcționare în termen de maximum 3 luni de la data începerii activităţii. Vizarea anuală 
este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care se percep majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare 

 
Regulamentul de utilizare a drumurilor de exploatație agricolă Erdőlő, DEA 119 și DEA 120 respectiv procedura de colectare şi plată a taxei pentru 
utilizarea acestor drumuri după cum urmează: 

Art. 1. Se interzice circulația autovehiculelor cu masă maximă autorizată mai mare de 50 tone. 
Art. 2. Modelul ,,Autorizaţie specială de transport” pentru utilizarea drumurilor de exploatație agricolă Erdőlő, DEA 119 și DEA 120, și modelul Cererii tip 

pentru eliberarea autorizației speciale de transport, a fost aprobată prin HCL nr. 27/2019. Autorizație se eliberează la sediul primăriei comunei Suseni de către 
compartimentul impozite și taxe. 

Art. 3. Pentru eliberarea autorizației speciale de transport se depune la Compartimentul impozite și taxe cerere tip și certificatul de înmatrivculare a 
autovehiculului.  

Art. 4. Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre constituie venit la bugetul local al comunei Suseni, se plătesc anticipat, fie în numerar la casieria Primăriei 
comunei Suseni, fie prin ordin de plată și este destinată întreținerii, reparării și modernizării infrastructurii locale.  

Art. 5. Taxele zilnice se achită cel târziu în ziua pentru care se solicită autorizaţia și cele lunare cel târziu în ziua de la care se solicită eliberarea autorizației 
lunare. 

Art. 6. Pentru asigurarea siguranței traficului rutier, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, a locuitorilor și a sistemului rutier, se restricționează 
accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului materialelor de carieră și balastieră, materialelor de construcții sau a altor materiale în perioadele 
stabilite anual prin dispoziția primarului.” 
 Art. 7. (1) Utilizarea drumurilor de exploatație agricolă Erdőlő, DEA 119 și DEA 120, fără plata taxei constituie contravenţie şi se sacţionează cu amendă de 
la 1.000 lei la 2.000 lei. 
 (2) Contravenientul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din amenda primită. 
 (3) Aplicarea şi plata amenzii nu duce la scutirea de plată a taxei, urmând ca contravenientul să achite şi taxa legal datorată.  
 (4) Contravenţiile se constată de către persoanele împuternicite de către primar, desemnați prin dispoziţie. Prevederile prezentei proceduri referitoare la 
contravenţii se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare.  
 

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea criteriilor respective. 
Nr. 
crt. Criteriile economice, sociale, geografice, precum şi necesităţile bugetare în funcţie de care se stabilesc cotele adiţionale Anexa C 

1. Sociale 
2. Necesităţi bugetare 
NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea criteriilor respective. 

Anexele A,A1, B, B1, C  fac parte integrantă din prezenta anexă. 
 



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

NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 
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 actualizează 
anual cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei.;” 
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 Regionale și 
Administrației Publice.” 

Extras din norma juridică NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2022 
-  lei - 

Art. 3. – (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel: 
a) până la valoarea de 500 lei  8%, dar nu mai puțin de 20 lei 
b) între 501 lei şi 5.000 lei 40 lei + 7 % pentru ce depășește 500 lei 
c) între 5.001 lei şi 25.000 lei 355 lei + 5 % pentru ce depășește 5.000 lei 
d) între 25.001 lei și 50.000 lei 1.355 lei + 3 % pentru ce dpășește 25.000 lei 
e) între 50.001 lei și 250.000 lei 2.105 lei + 2 % pentru ce depășește 50.000 lei 
f) peste 250.000 lei 6.105 lei + 1 % pentru ce depășește 250.000 lei 
(2) Se taxează potrivit alineatului (1) și următoarele categorii de acțiuni:  
a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă 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 acestora 
Art. 4. (1) În cazul acţiunilor posesorii taxa judiciară de timbru 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 

20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul 

În cazul cererilor care au ca obiect servituţi taxa judiciară de timbru 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 
b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-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 

d) cererea de raport 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 
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia 3% din valoarea masei partajabile 
(2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în 
cadrul aceleași acțiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă  

5 % din valoarea masei partajabile 

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

- dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei  50  
- pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei 200 

(2) Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de 
procedură civilă 200 



(21) poziţia la somaţia europeană de plată formulată potrivit art. 16 din Regulamentul 
(CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 
de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cererea de reexaminare formulată potrivit art. 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 
2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă 

100 

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit 
procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă 100 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani 20 
Când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani: 

- dacă valoarea acesteia nu depășește 2.00 lei 50 
- dacă valoarea ei depășește 2.000 lei 200 

Art. 7. Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale 
aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice 100 

Art. 8. (1) Următoarele acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti:  
a) cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial 100 
b) cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial 100 
c) cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, dacă 

acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani 
100 

d) acţiunile în grăniţuire; în ipoteza în care prin aceeaşi cerere se revendică şi o 
porţiune de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acţiunea în 
grăniţuire se adaugă şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate 

100 

(2) Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie acţiunii în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic 
patrimonial: 

- dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei 50 
- pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei 300 

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 100 

b) cereri de strămutare în materie civilă 100 
c) cereri de repunere în termen 20 
d) cereri de perimare 20 
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare 
şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă 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 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 

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute 50 
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când 
sunt efectuate de către instanţă 0,20/pagină 

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

1/pagină 
 

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii 
rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva 
acestora 

1/pagină 



l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile 
judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive 5 lei pentru fiecare exemplar de copie 

Art. 10. (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:  
a) cereri pentru încuviințarea executării silite 20 lei/fiecare titlu executorie 
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii 50 
(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 depăşi 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). 
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile: 

- dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei 50 
- pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei 300 

Art. 11. (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:  
a) cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să 

consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de 
mediere: 

20 
 

- 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 

20 lei + 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în 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 
20 lei + 50 % din valoarea taxei calculate potrivit art. 5 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii 100 
- când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi 

aeronavelor 
1.000 

- cereri de ordonanţă asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor 
bancare, formulate potrivit Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei 
proceduri pentru ordonanţa asigurătorie europeană de indisponibilizare a 
conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor 
în materie civilă şi comercială 

100 

c) contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de 
soluţionare a contestaţiei 20 

Art. 12. Cererile pentru dobândirea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:  
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului 
acestora 300 

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 

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 

Art. 13. Acţiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează: 



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 

b) pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute 
din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile 
patrimoniale ale inventatorului 

100 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi 
modele industriale 300 

Art. 14. (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 

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

100 

Art. 15. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:  
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 Codul civil  

200 

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul civil 100 
c) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil 50 
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii 50 
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 al 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 lei dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru. 
Art. 16. În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi 
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, recunoaşterea dreptului pretins, 
precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris 

50 

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 

Art. 17. Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:  
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 publici 

100 

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 20 
Art. 18. Următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările ulterioare se taxează după cum urmează:  

- cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile 
executorilor judecătoreşti; 

20 

- plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi îndeplini 
atribuţiile prevăzute de lege; 

20 



- cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului 
judecătoresc. 

20 

Art. 19. În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii 
pronunţate 

20 

Art. 20. Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul 
dreptului 

50 

Art. 21. Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi 
apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat 

20 

Art. 22. Cererile adresate Ministerului Justiţiei se taxează după cum urmează:  
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi 
utilizate în străinătate 

10 lei pentru fiecare înscris ori copie 

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor 300 
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 tehnic judiciar în vederea 
exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic 
European ori în Confederaţia Elveţiană 

100 

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 

Art. 23. (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 50% din: 
a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima 
instanţă 

dar nu mai puțin de 20 lei 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani dar nu mai puțin de 20 lei 
(2) Apelul incident şi apelul provocat se taxează potrivit regulilor prevăzute la alin. (1) 

Art. 24. (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti dacă se invocă unul sau mai 
multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă 

100 

(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 aceeaşi 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). 
Art. 25. (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva 
următoarelor hotărâri judecătoreşti se taxează după cum urmează: 

 

a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acțiunea de partaj 20 
b) încheierea de suspendare a judecării cauzei 20 
c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calității 

de reprezentant 
20 

(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor 
hotărâri judecătoreşti: 

 

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

50 



b) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins 50 
c) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată 50 
d) hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor 50 

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii 
se timbrează, în toate situaţiile 

100 

Art. 26. (1) Pentru formularea contestaţiei în anulare 100 
(2) Cererea de revizuire pentru fiecare motiv de revizuire invocat 100 
(3) Taxa pentru acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale. Recursul împotriva hotărârii 
pronunțate în acțiunea în anulare se timbrează potrivit art. 24, care se aplică în mod 
coresnpunzător 

100 lei pentru fiecare motiv invocat 

Art. 27. Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de 
plata taxei judiciare de timbru potrivit legii 

20 
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