
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Consiliul  Local al  Comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 12 ianuarie
2015;

Având în vedere: Expunerea de motive nr. 202/2015 a Primarului comunei Suseni,
Raportul  de  specialitate  a  Compartimentului  impozite  şi  taxe  nr.  205/2015  precum  şi
Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajare a teritoriului şi urbanism
nr. 1/2015; 

Luând în considerare prevederile
- art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 
- art. 56 din Constituţia României;
- art. 27, art. 36 alin. 2 lit. b, art. 36 alin. 4) lit. c şi art. 45 din Legea Administraţiei

Publice Locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 16, alin. (2), art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale; 
Titlul  IX:  Impozite  şi  taxe  locale,  a  Codului  Fiscal  (Legea nr.  571 din  2003)  cu

modificările şi completările ulterioare;
Titlul IX din H. G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, modificată şi completată , pct. 224 şi pct. 290^1
alin. (2)

Ordonanţa de urgenţă nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru;
Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
O.U.G. nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de

proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere;
Hotărârea Guvernului nr. 1309 din 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2013;

Văzând prevederile  art.  6 alin.  (9) din Legea nr.  52/2003 – privind transparenţa
decizională în administraţia publică ,

Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2015 în scopul finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

În temeiul prevederilor art. 36.alin. 2) lit. b, art. 36 alin. 4) lit. c şi art. 45  din Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.  1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2015, după cum
urmează:
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a ) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabelul cuprinzând impozitele şi taxele
locale pentru anul 2015, constituind anexa nr.1;
b )  impozitul  pe clădiri  datorat de persoanele juridice conform art.  253, alin (2) privind
impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice se stabileşte la 1 %,
c ) impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice în cazul unei clădiri care nu a fost
reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, prevăzută la art. 253, alin (6)
se stabileşte după cum urmează:
1. 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă
2. 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinţă
d)  cota  prevăzută  la  art.  253,  alin.  (9)  pentru  clădirile  cu  destinaţie  turistică  ce  nu
funcţionează în cursul unui an calendaristic se stabileşte la 5% din valoarea de inventar a
clădirii;
e) Sunt exceptate de la prevederile alin. (d) structurile care au autorizaţie de construire în
perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data
emiterii autorizaţiei de construire
f) cota prevăzută la art. 270 privind serviciile de reclamă şi publicitate conform alin. 4 se
stabileşte la 3 %
g) taxa hotelieră, pentru şederea într-o unitate de cazare, prevăzută la art. 278-279 alin.
(2) se instituie în cotă de 1 % din valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare
zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se
realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

Art.2 Bonificaţia prevăzută la art. 255, 260, 265 alin. (2)

a ) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%

b ) în cazul impozitului pe teren, la 10 % 

c ) pentru plata cu anticipaţie a impozitului  pe mijloacele de transport,  datorată pentru
întregul  an de către persoane fizice, până la data de 30 martie a anului  respectiv,  se
acordă o bonificaţie de 10 %

Art.3  . Majorarea anuală prevăzută la art. 287 se stabileşte după cum urmează:

a ) în cazul impozitului pe clădiri la 0 %;
b ) în cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan la 0 %;
c) în cazul impozitului pe terenurile amplasate în extravilan la 0%;
d ) în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5 %;
e ) în cazul taxelor pentru eliberarea : 

1. certificat de urbanism la 0 %
2. autorizaţiei de construire la 0 %
3. autorizaţiei de foraje şi excavări la 0 %
4. autorizaţiei de desfiinţare la 0 %
5. autorizaţiei de racorduri şi branşamente la 0%
6. avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului la 0 %
7. autorizaţiei de sanitare funcţionare la 0 %
8. certificatelor de producător la 0 %

f ). în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclame şi publicitate la 0%
g ). în cazul impozitului pe spectacole la 0%
h ). în cazul altor taxe locale - 0%, în afară de taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ
pe cale administrativă, care se majorează cu procentul de 20%
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Art.4  . Pentru  determinarea  impozitului  pe  clădiri  şi  a  taxei  pentru  eliberarea
autorizaţiei de construire, precum şi a impozitului pe teren pentru anul 2015, se menţine
delimitarea zonelor la nivelul anului fiscal 2006.  

Art.  5. Sunt scutiţi  de plata impozitului  pe teren, terenurile cuprinse în  art.  257,
literele a –r, 

Art. 6. Sunt scutiţi de plata impozitului pe clădiri, conform art. 250.

Art. 7 Se aprobă reducerea cu 50 % de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului
pe teren, pe anul fiscal 2015 a următoarelor categorii de persoane, prevăzute la art. 286
din Codul fiscal:

a)  minorii,  moştenitori  ai  unor  imobile,  aflaţi  sub  tutelă,  plasament  familial,
încredinţare;

b) persoanele singure  pensionate  pentru  limită  de vârstă  sau care  aparţin  unor
familii cu venituri mici, care se încadrează în prevederile Legii nr. 416/2001 şi
care gospodăresc proprietatea deţinută la adresa de domiciliu.

Art.  8  Se  aprobă  Regulamentul  privind  criteriile  şi  procedurile  de  acordare  de
facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren pentru persoanele fizice cu venituri mici, conform Anexei nr. 9.

Art. 9. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 10. Sunt scutiţi de plata impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, impozitul pe
mijloacele  de  transport,  taxa  pentru  eliberarea  certificatelor,  avizelor  şi  autorizaţiilor,
precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283:

-persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele invalide de gradul I
-veteranii de război
-persoanele  fizice  prevăzute  la  art.  1  al  Decretului  –  Lege  nr.  118/1990 privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi

-persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din legea recunoştinţei
faţă  de  eroii-martiri  şi  luptătorii  care  au  contribuit  la  victoria  Revoluţiei  române  din
decembrie 18989 nr. 341/2004, nu datorează impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la
adresa de domiciliu, impozitul pe teren aferent clădirii situate la adresa de domiciliu şi taxă
asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui
motociclu.

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate
de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4) din art. 284.

Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului
corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se
aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care
nu s-au recăsătorit.

Art. 11 Taxele judiciare de timbru se stabilesc la nivelurile prevăzute de Ordonanţă
de urgenţă nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru; taxele extrajudiciare
de  timbru  se  stabilesc  la  nivelurile  prevăzute  de  Legea  nr.  177/1999  privind  taxele
extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare. Taxele de timbru pentru
activitatea notarială au fost abrogate începând cu 1 ianuarie 2007, de pct. 9 al art. VI din
Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art. 12  În conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 105/2004, art. 42 din
Legea nr.  247/2005 şi  art.  34 alin.  (7)  din H.G. nr.  890/2005,  eliberarea şi  înmânarea
titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.

Art.  13 Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Harghita,
primarului  comunei  Suseni  şi  se  aduce  la  cunoştinţă  publică  prin  grija  secretarului.
Aducerea la  cunoştinţă  publică se  va  efectua prin  afişare la  sediul  Primăriei  Comunei
Suseni şi publicarea pe site-ul oficial al Comunei Suseni.

Art. 14 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei Suseni.

Nr. 1
din 12 ianuarie 2015

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
         Secretar

   Horváth Dumitrina Kovács Ileana Éva
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Anexa 1.
IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

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

fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă
- lei/m2 -

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice
şi încălzire [condiţii

cumulative]

Fără instalaţii de apă,
canalizare,

electricitate sau
încălzire

0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic

935 555

B. Clădire 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

254 159

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

159 143

D. Clădire-anexă 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

95 63

E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresa încăperi amplasate la subsol, 
demisol si/sau la mansarda, utilizate ca 
locuinţa, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresa încăperi amplasate la subsol, 
la demisol si/sau la mansarda, utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuinţa, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă 
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Subsol, demisol sau mansardă utilizată ca locuinţă - 75 % din suma care s-ar aplica clădirii
Subsol, demisol sau mansardă utilizat în alt scop decât cel de locuinţă  - 50% din suma care
s-ar aplica clădirii
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Valoarea impozabilă  se  reduce în  raport  cu  perioada în  care  a  fost  realizată,  după cum
urmează :

a) înainte de 1 ianuarie 1951, valoarea impozabilă se reduce cu 20 %
b) după 31 decembrie 1950 şi înainte de 1 ianuarie 1978 se reduce cu 10 / 
În  conformitate  cu  prevederile  art.  252  din  Codul  fiscal,  impozitului  datorat  de

persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri se majorează după cum urmează :
„(1)  Persoanele fizice care  au în  proprietate  două sau mai  multe  clădiri  datorează un
impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2)  Nu  intră  sub  incidenţa  alin.  (1)  persoanele  fizice  care  deţin  în  proprietate  clădiri
dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite,
aşa cum rezultă din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora
îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.
Modelul  declaraţiei  speciale  va  fi  cel  prevăzut  prin  norme metodologice  aprobate  prin
hotărâre a Guvernului."

Nu intră sub incidenţa acestei prevederi persoanele fizice care deţin în proprietate
clădiri dobândite prin succesiune legală.

Calculul impozitului datorat de către persoanele juridice conform art. 253: în cazul
unei  clădiri  a  cărei  valoare  a  fost  recuperată  integral  pe  calea  amortizării,  valoarea
impozabilă se reduce cu 15%, iar în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3
ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul
local la  10 % conform art. 1, lit. c) şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată
în  contabilitatea  persoanelor  juridice,  până  la  sfârşitul  lunii  în  care  s-a  efectuat  prima
reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota
impozitului pe clădiri este cea prevăzută la art. 1 lit. b.

Plata impozitului pe clădiri se efectuează conform art. 255:
(1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31

martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Impozitul  anual  pe  clădiri,  datorat  aceluiaşi  buget  local  de  către  contribuabili,

persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul  termen de plată.  În  cazul  în  care contribuabilul  deţine în  proprietate mai
multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50
lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

6



Anexa 2

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN, TEREN CU CONSTRUCŢII
lei/m2

Art. 258 alin. (2)
ZONA RANGUL LOCALITĂŢII 

IV
RANGUL LOCALITĂŢII V

lei/ha lei/ha
A SUSENI 889                       X
B                X Valea  Strâmbă,  Chileni,

Liban, Senetea 
534

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

Art. 258 alin. (4)
Categoria de folosinţă Rangul  Zona  A Rangul  Zona B

lei/ha lei/ha
Teren arabil 28 21
Păşună 21 19
Fâneaţă 21 19
Vie 46 35
Livadă 53 46
Păduri sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră

28 21

Drumuri şi căi ferate X X
Teren cu ape 15 13
Teren neproductiv X X
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă 
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
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Art. 258 alin. (6) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
2013
Zona

0 1 A B
1 Teren cu construcţii 31 28
2 Arabil 50 48
3 Păşune 28 26
4 Fâneaţă 28 26
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt. 5.1
55 53

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X
6 Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1
56 53

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui prevăzut 
la nr. crt. 7.1

16 14

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

X X

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole

6 5

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 31
9 Drumuri şi căi ferate X X
10 Teren neproductiv X X

În cazul unui teren amplasat în extravilan, 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. 251 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
Conform art. 260 din Codul fiscal, impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual de teren, datorat aceluiaş buget local de către contribuabili, persoane fizice
şi juridice, de până la 5o lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În
cazul  în  care  proprietarul  deţine  în  proprietate  mai  multe  terenuri  amplasate  pe  raza
aceeaşi  unităţi  administrativ  teritoriale,  suma de 50 lei  se  referă  la  impozitul  pe  teren
cumulat.
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Anexa nr. 3 
În  cazul  oricăruia  dintre  următoarele  autovehicule,  impozitul  pe  mijlocul  de  transport  se
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Art. 263 alin. (2)¹

Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
lei/200 cm3 sau fracţiune

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

1.
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv

8

2.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 
2.000 cm3 inclusiv

19

3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 
2.600 cm3 inclusiv

76

4.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 
3.000 cm3 inclusiv

151

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 305
6. Autobuze, autocare, microbuze 25

7.
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone inclusiv

32

8. Tractoare înmatriculate 19
II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3

1.1
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mică de 
4.800 cm3 2

1.2
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mare de 
4.800 cm3 4

1.3 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 53

Art. 263 alin. (4)²
Autovehicule de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai
mare de 12 tone

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă

admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e)

motor(oare)
cu sistem de

suspensie
pneumatică

sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele

motoare

1 două axe   
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 

tone
0 140

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

140 385

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

385 543
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 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 
tone

543 1227

 5 Masa de cel puţin 18 tone 543 1227
II 3 axe

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 
tone

140 243

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

243 498

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

498 646

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

646 994

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 
tone

994 1546

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

994 1546

 7 Masa de cel puţin 26 tone 994 1546
III 4 axe

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 
tone

646 654

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

654 1022

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

1022 1622

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

1622 2406

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

1622 2406

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1622 2406

Art. 263 alin. (5)³ 
Combinaţii  de  autovehicule  (autovehicule  articlulate  sau  sau  trenuri  rutiere)  de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă

admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e)

motor(oare)
cu sistem de

suspensie
pneumatică

sau
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

 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 
tone

0 0

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 0 63
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tone
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 

tone
63 144

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

144 336

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

336 435

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

435 784

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

784 1376

 9 Masa de cel puţin 28 tone 784 1376
II 2+2 axe

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 
tone

134 314

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

314 516

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

516 757

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

757 915

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

915 1500

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

1500 2083

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

2083 3163

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

2083 3163

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2083 3163
III 2+3 axe

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 
tone

1658 2307

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

2307 3135

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2307 3135
IV 3+2 axe

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 
tone

1464 2034

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

2034 2813

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

2813 4161

 4 Masa de cel puţin 44 tone 2813 4161
V 3+3 axe

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 
tone

834 1008
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 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 
tone

1008 1506

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

1506 2397

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1506 2397

Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totala maxima autorizata Impozit
- lei -

a) Până la 1 tona inclusiv 9
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 36
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 55
d) Peste 5 tone 67
 
Art. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apa
1. Luntre, bărci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 22
2. Bărci fara motor, folosite în alte scopuri 59
3. Bărci cu motor 221
4. Nave de sport si agrement*) Între

0 si
1175

5. Scutere de apa 221
6. Remorchere si împingătoare: X
a) până la 500 CP inclusiv 587
b) peste 500 CP si până la 2.000 CP inclusiv 954
c) peste 2.000 CP si până la 4.000 CP inclusiv 1468
d) peste 4.000 CP 2349
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 191
8. Ceamuri, şlepuri si barje fluviale: X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 191
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone si până la 3.000 de tone 
inclusiv

294

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 515

Anexa nr. 4

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizaţiilor
Art. 267 alin. (1) - lei -
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Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  
a) până la 150 m2 inclusiv 3
b) între 151 si 250 m2 inclusiv 3
c) între 251 si 500 m2 inclusiv 4
d) între 501 si 750 m2 inclusiv 5
e) între 751 si 1.000 m2 inclusiv 6
f) peste 1.000 m2 7 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2

care depaseste 1.000 m2

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire 
pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă 
sau anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii
Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

6 lei pentru fiecare m2 afectat

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

6 lei pentru fiecare m2 de
suprafaţa ocupata de construcţie

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

10 lei pentru fiecare racord

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

11 lei 

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

7 lei 

Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru 
desfăşurarea unei activităţi economice

0 lei

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

 14 lei 

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

23 lei pentru fiecare m2 sau
fracţiune de m2

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

50 lei 

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

50 lei
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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
Taxă 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
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
orice altă construcţie decât cele prevăzute în prezenta 
hotărâre este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente
Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală 
sau parţială a unei construcţii este egală cu 0,1 % din 
valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării 
parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea 
din construcţie care urmează a fi demolată
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau 
a unei autorizaţii de construire este egală cu 30 % din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Art. 271 alin. 
(2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclama si publicitate: - lei/m2 sau fracţiune
de m2 -

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

23 lei

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structura de
afişaj pentru reclama si publicitate

17 lei

 
 Impozitul pe spectacole

Art. 275 alin.
(2)

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva: - lei/m2 -
a) în cazul videotecilor 1 lei
b) în cazul discotecilor 1 lei

ALTE TAXE LOCALE

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor 
memoriale sau a monumentelor a caselor memoriale 
sau a monumentelor istorice, de arhitectură şi 

15 lei/zi
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arheologie
Tariful pentru închirierea căminului cultural şi a 
cantinei Primăriei comunei :
- pentru nunţi : 144 lei + 30 lei garanţie
- pentru baluri : 103 lei + 30 lei garanţie
- pentru pomane : 60 lei + 30 lei garanţie
- pentru alte activităţi generatoare de profit 100 lei/zi
Taxe de înregistrare vehicule:
a) Mopede, maşini autopropulsate pentru lucrări, 
autocositoare, şasiu autopropulsat cu ferăstrău tăiat 
lemne, maşină de pompieri, vehicule cu tracţiune 
animală 

36 lei

b) tractoare agricole şi forestiere, utilaje tractate sau 
interschimbate agricole sau forestiere, autogredere 
sau autogrepere, combine autopropulsate

72 lei

c)autoexcavator, excavator pe pneuri, buldoexcavator,
încărcător frontal pe pneuri, tractor forestier pe pneuri, 
utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 

180 lei

Taxă pentru radierea vehiculelor înregistrate la 
Primaria comunei Suseni

10 lei

Taxă zilnică pentru vânzători ambulanţi 50 lei/zi
Tarif xerocopiere 0,50 lei/pagină
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă

600

Sancţiuni
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 294 alin. 
(3)

Contravenţia prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amenda de la 70 lei lei, 
iar cele de la lit. b)- d), cu amenda de 279 lei 

Art. 294 alin. 
(4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si 
gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de 325 lei 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice juridice
Art. 294 alin. (6) (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor 

prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amenda de 280 
lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amenda de 1116 lei 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta
si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de 1.300 lei 

Anexa nr. 5 
II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru
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Nr.
crt.

Extras din norma juridica - lei -

CAPITOLUL I: Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate
de instanţe, Ministerul Justiţiei si Libertăţilor Cetatenesti, Parchetul de pe lângă Înalta

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

1. Eliberarea de către organele administraţiei 
publice centrale si locale, de alte autoritati 
publice, precum si de instituţii de stat, care, 
în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept sa 
certifice anumite situaţii de fapt, a 
certificatelor, adeverinţelor si a oricăror altor 
înscrisuri prin care se atesta un fapt sau o 
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care 
se plăteşte o alta taxa extrajudiciara de 
timbru mai mare

2

2. Eliberarea certificatului de producător Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din
Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele si taxele locale

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra
animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii 
proprietatii asupra animalelor, pe cap de 
animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 5

05. Eliberarea certificatelor de atestare fiscala Punct abrogat prin art. 1 pct. 144 din
Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-
legale si a altor certificate medicale folosite în
justiţie

2

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier
judiciar

2

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare 
civila a schimbării numelui si sexului

15

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare 
civila a desfacerii casatoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare 
civila române a actelor de stare civila 
întocmite de autorităţile străine

2

11. Reconstituirea si întocmirea ulterioara, la 
cerere, a actelor de stare civila

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civila în 
locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 

2
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deteriorate
CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si înscrierea menţiunilor în
acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vânătoare si de pescuit

1. Acte de identitate: X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru 
cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de 
identitate pentru cetăţenii străini si pentru persoanele fără cetăţenie, 
precum si înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau 
a reşedinţei cetăţenilor români

5

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
reşedinţei

Abrogat prin
Ordonanţa de

urgenta a
Guvernului nr.

70/2009
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini si ale 
persoanelor fără cetăţenie

6

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate si 
legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin
Ordonanţa de

urgenta a
Guvernului nr.

70/2009
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea 

unor date din Registrul permanent de evidenta a populaţiei
Abrogat prin

Ordonanţa de
urgenta a

Guvernului nr.
70/2009

3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vânătoare 3
4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 2

CAPITOLUL III: Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea
obţinerii permiselor de conducere

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoala de 
conducători de autovehicule:

X

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din 
categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E

6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoria A

Abrogat prin
Ordonanţa de

urgenta a
Guvernului nr.

70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin
Ordonanţa de

urgenta a
Guvernului nr.

70/2009
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din 
categoriile si subcategoriile C, C1, Tr., D, D1, C+E, D+E, C1+E, 
D1+E, Tb si Tv

28
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e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, 
C, D, Tb, Tv

Abrogat prin
Ordonanţa de

urgenta a
Guvernului nr.

70/2009
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoriile C+E , D+E

Abrogat prin
Ordonanţa de

urgenta a
Guvernului nr.

70/2009
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul

de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum
si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru 
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum si 
pentru persoanele care nu au absolvit o şcoala de conducători de 
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

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

Abrogat prin
Ordonanţa de

urgenta a
Guvernului nr.

70/2009
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori 

la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de 
conducere

Abrogat prin
Ordonanţa de

urgenta a
Guvernului nr.

70/2009
CAPITOLUL IV: Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare

provizorie de circulaţie si autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor 

si remorcilor:
X

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de 
până la 3.500 kg inclusiv

60

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata 
cuprinsa între 750 kg si 3.500 kg inclusiv

Abrogat prin
Ordonanţa de

urgenta a
Guvernului nr.

70/2009
c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai 
mare de 3.500 kg

145

2. Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor si 
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor si 
remorcilor

414

CAPITOLUL IV1: Taxa pentru furnizare date
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea 

unor date din Registrul naţional de evidenta a persoanelor, precum 
si din Registrul naţional de evidenta a permiselor de conducere si 
certificatelor de înmatriculare si din registrele judeţene si al 
municipiului Bucureşti de evidenta a permiselor de conducere si 

5
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certificatelor de înmatriculare
CAPITOLUL V: Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite

în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările
ulterioare

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare, cu excepţia celor pentru 
terenurile agricole si forestiere3)

15

3)  Potrivit  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenta  a  Guvernului  nr.  105/2004 privind  unele
masuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si
forestiere, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie
2004, aprobata prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate,
eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se
fac gratuit.

19

file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CIgen%5CSintact%202.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp%5C00081598.htm
file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CIgen%5CSintact%202.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp%5C00078942.htm
file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CIgen%5CSintact%202.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp%5C00018014.htm
file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CIgen%5CSintact%202.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp%5C00018014.htm


Anexa 6
Ordonanţa de urgenţă nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru

Extras din norma juridică - lei -
Art. 3 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în 
bani, introduse la instanţele judecătoreşti, 
se taxează astfel:

x

a)până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;
b)între 501 lei şi 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;
c)între 5.001 lei şi 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;
d)între 25.001 lei şi 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;
e)între 50.001 lei şi 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.
(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 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 se calculează la o valoare
care se stabileşte la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită.
(2)Taxa judiciară de timbru pentru acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al
dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului
asupra căruia poartă dezmembrământul. În cazul cererilor care au ca obiect servituţi
taxa judiciară de timbru se calculează prin raportare la 20% din valoarea imobilului
asupra căruia se solicită constituirea servituţii.
Art.  5 (1)Cererile  în  materia  partajului
judiciar se taxează astfel:
a)stabilirea bunurilor supuse împărţelii 
b)stabilirea  calităţii  de  coproprietar  şi
stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui
coproprietar 
c)creanţe pe care coproprietarii le au unii
faţă  de  alţii,  născute  din  starea  de
proprietate comună 
d)cererea de raport 

e)cererea  de  reducţiune  a  liberalităţilor
excesive – 
f)cererea de partaj propriu-zis, indiferent
de modalitatea de realizare a acestuia  
(2)Dacă  cererile  în  materia  partajului
judiciar  prevăzute  de  alin.  (1)  se
formulează  în  cadrul  aceleiaşi  acţiuni,
aceasta se taxează cu o singură taxă de
5% din valoarea masei partajabile.

3 % din valoarea acestora
50 lei pentru fiecare coproprietar

3%  din  valoarea  creanţelor  a  căror
recunoaştere se solicită;
3% din valoarea bunurilor a căror raportare se
solicită;
3%  din  valoarea  părţii  de  rezervă  supusă
reîntregirii prin reducţiunea liberalităţilor;
3% 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 cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu
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200 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 2.000 lei.
(2)Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de
procedură civilă, se taxează cu 200 lei.
(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, se
taxează cu 100 lei.
(4)Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani,
se taxează cu 20 lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este
evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte
2.000 lei, şi cu 200 lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei.
Art.  7  Acţiunile privind stabilirea şi  acordarea de despăgubiri  pentru daunele morale
aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se taxează cu 100 lei.
Art.  8 (1)Se taxează cu 100 lei  următoarele  acţiuni  şi  cereri  introduse la  instanţele
judecătoreşti:
a)cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial;
b)cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial;
c)cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea
nu privesc şi plata anumitor sume de bani;
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.
(2)Cererea  privind  repunerea  părţilor  în  situaţia  anterioară,  când  nu  este  accesorie
acţiunii  în  constatarea  nulităţii,  anularea,  rezoluţiunea sau rezilierea unui  act  juridic
patrimonial se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300
lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei.
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  b)cereri
de strămutare în materie civilă  c)cereri
de repunere în termen
d)cereri de perimare 
e)cereri  de  reexaminare  împotriva
încheierii  prin  care  au  fost  stabilite
amenzile  judiciare  şi  despăgubirile
potrivit art. 190 din  Codul de procedură
civilă
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 
g)cereri  pentru  repunerea  pe  rol,  când
suspendarea  judecării  se  datorează
părţilor 
h)cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a
hotărârilor dispărute
i)cereri pentru eliberarea de copii simple
de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci
când  sunt  efectuate  de  către  instanţă
j)cereri pentru legalizarea de copii de pe
înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare

100 le

100 lei
20 lei
20 lei
20 lei

20 lei

50%  din  taxa  judiciară  de  timbru  pentru
cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost
suspendată;
50 lei

0,20 lei/pagină

1 leu/pagină
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exemplar de copie
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  l)cereri
pentru  eliberarea  de  către  instanţele
judecătoreşti  de  copii  de  pe  hotărârile
judecătoreşti,  cu  menţiunea  că  sunt
definitive

1 leu/pagină

se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de
copie.

Art. 10 (1)În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
a)cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei;
b)cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 50 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 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, cu 50 lei, dacă
valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare
depăşeşte 5.000 lei.
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  lei;  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 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, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art.
5;
b)cereri  în  legătură  cu  măsurile  asigurătorii  -  100  lei;  când  cererile  au  ca  obiect
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor se taxează cu 1.000 lei;
c)contestaţia  privind  tergiversarea  procesului  şi  plângerea  împotriva  încheierii  de
soluţionare a contestaţiei - 20 lei.
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 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 lei;
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 lei.
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
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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 lei;
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 lei;
c)cererile  neevaluabile  în  bani  privitoare la  drepturile  conferite  de marcă,  desene şi
modele industriale - 300 lei.
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, se taxează cu 200 lei.
(2)Cererile  de  competenţa  instanţelor  judecătoreşti  având  ca  obiect  înregistrări  în
registrul comerţului se taxează cu 100 lei.
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 lei;
b)pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul civil -
100 lei;
c)pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - 50
lei;
d)cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii
- 50 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 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 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.
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 lei;
b)plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial
- 20 lei.
Art. 18  Se taxează cu 20 lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr.  188/2000
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privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările ulterioare:
a)cereri  pentru  soluţionarea  conflictelor  de  competenţă  între  birourile  executorilor
judecătoreşti;
b)plângeri  împotriva  refuzului  executorului  judecătoresc  de  a-şi  îndeplini  atribuţiile
prevăzute de lege;
c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc.
Art.  19  În  materie  contravenţională,  plângerea  împotriva  procesului-verbal  de
constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii
pronunţate se taxează cu 20 lei.
Art. 20 Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul
dreptului, se taxează cu 50 lei.
Art. 21Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi
apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu 20 lei.
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 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 tehnic judiciar în vederea
exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic
European ori în Confederaţia Elveţiană - 100 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 lei.
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 puţin de 20 lei;
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  (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 aceeaşi ipoteză, pentru
cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 lei.
Art. 25  (1)Se taxează cu 20 lei 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;
b)încheierea de suspendare a judecării cauzei;
c)hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de
reprezentant.
(2)Se taxează cu 50 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului

împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:
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a)hotărârile  prin  care  s-a  respins  cererea  ca  prematură,  inadmisibilă,  prescrisă  sau
pentru autoritate de lucru judecat;
b)hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins;
c)hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată;
d)hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor.
(3)Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii
se timbrează, în toate situaţiile, cu 100 lei.
Art. 26 (1)Pentru formularea contestaţiei în anulare se datorează taxa de 100 lei.
(2)Cererea de revizuire se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat.
Art. 27  Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de
plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 lei.
Art. 28 Dacă legea nu prevede altfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru
orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare şi extraordinare, împotriva
hotărârii judecătoreşti prin care a fost soluţionată o acţiune sau cerere scutită, potrivit
legii, de taxă judiciară de timbru.
Art. 29 (1)Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv
cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la:
a)stabilirea  şi  plata  pensiilor,  precum  şi  alte  drepturi  prevăzute  prin  sistemele  de
asigurări sociale;
b)stabilirea  şi  plata  ajutorului  de  şomaj,  a  ajutorului  de  integrare  profesională  şi  a
alocaţiei  de sprijin,  a ajutorului  social,  a alocaţiei  de stat  pentru copii,  a drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;
c)obligaţiile  legale  şi  contractuale  de  întreţinere,  inclusiv  acţiunile  în  constatarea
nulităţii, în anularea, rezoluţiunea sau rezilierea contractului de întreţinere;
d)stabilirea  şi  acordarea despăgubirilor  decurgând din condamnarea sau luarea unei
măsuri preventive pe nedrept;
e)adopţie,  ocrotirea  minorilor,  tutelă,  curatelă,  interdicţie  judecătorească,  asistenţa
persoanelor cu tulburări psihice, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelară a
atribuţiilor ce îi revin;
f)protecţia drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru
protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care
au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;
g)valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;
h)exercitarea drepturilor electorale;
i)cauzele  penale,  inclusiv  despăgubirile  civile  pentru  prejudiciile  materiale  şi  morale
decurgând din acestea;
j)stabilirea  şi  acordarea  despăgubirilor  civile  pentru  pretinse  încălcări  ale  drepturilor
prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare;
k)drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive
politice în perioada regimului comunist din România;
l)orice  alte  acţiuni,  cereri  sau  acte  de  procedură  pentru  care  se  prevăd,  prin  legi
speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru.
(2)Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate
de  către  prefect  sau  primar  pentru  anularea  actelor  juridice  făcute  ori  emise  cu
încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3)Sunt  scutite  de  taxa  judiciară  de  timbru  cererile  pentru  dizolvarea  societăţilor
reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  şi  a  grupurilor  de  interes  economic,  formulate  de  Oficiul  Naţional  al
Registrului Comerţului.
(4)Acţiunile  şi  cererile  privind  raporturile  de  serviciu  ale  funcţionarilor  publici  şi  ale
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funcţionarilor publici  cu statut special  sunt asimilate, sub aspectul  taxei  judiciare de
timbru, conflictelor de muncă.
(5)Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, dacă realizarea
serviciilor de copiere nu se realizează de către instanţă, ci de către prestatori privaţi
care funcţionează în sediul instanţei, nu se percepe taxă judiciară de timbru.
Art. 30 (1)Sunt scutite de taxa judiciară de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv căile de
atac  formulate,  potrivit  legii,  de  Senat,  Camera  Deputaţilor,  Preşedinţia  României,
Guvernul  României,  Curtea  Constituţională,  Curtea  de  Conturi,  Consiliul  Legislativ,
Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de
obiectul  acestora,  precum  şi  cele  formulate  de  alte  instituţii  publice,  indiferent  de
calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.
(2)În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, în categoria venituri publice se includ:
veniturile  bugetului  de  stat,  bugetului  asigurărilor  sociale  de  stat,  bugetelor  locale,
bugetelor  fondurilor  speciale,  inclusiv  ale  bugetului  Fondului  de  asigurări  sociale  de
sănătate, bugetului Trezoreriei Statului, veniturile din rambursări de credite externe şi
din  dobânzi  şi  comisioane  derulate  prin  Trezoreria  Statului,  precum  şi  veniturile
bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele
locale,  bugetul  asigurărilor  sociale  de stat  şi  bugetele  fondurilor  speciale,  după caz,
veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate ori garantate de
stat  şi  ale  căror  rambursare,  dobânzi  şi  alte  costuri  se  asigură din  fonduri  publice,
precum şi veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

 

Anexa nr. 7 

Taxe speciale

1. Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în cuantum
de 2 lei. 

2. Plata taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală se efectuează în ziua
eliberării certificatului de atestare fiscală.

3. Se stabileşte taxa zilnică de vânzare la piaţă în cuantum de 10 lei/zi.
4. Plata taxei zilnice de vânzare la piaţă se efectuează în acceaşi zi.
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Anexa nr. 8

Procedura de calcul şi plata taxelor prevăzute la
Art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

1. Tariful pentru închirierea căminului cultural şi a cantinei:
a. mod de calcul: tariful se aplică pentru utlizarea spaţiilor conform cu cele

stabilite în anexa nr. 4
b. termen de plată: anticipat, odată cu solicitarea spaţiului pentru utilizare

2. Taxa pentru înregistrare vehicule:
a. mod de calcul: taxa se aplică în conformitate cu sumele stabilite în anexa

nr. 4
b. termen  de  plată:  anticipat  obţinerii  documentelor  de  înregistrare  a

vehiculelor
3. Taxa zilnică pentru vânzătorii ambulanţi:

a. mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare zi de efectuare de activitate
de vânzare ambulantă

b. termen de plată: anticipat începerii activităţii de desfacere
4. Tarif xerocopiere

a. mod de calcul taxa se aplică pentru efectuarea serviciului de fotocopiere a
documentelor

b. termen de plată: în momentul efectuării serviciului de fotocopiere

Anexa nr. 9
Regulament

privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la
plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu

venituri mici

Art.  1  Persoanele fizice cu venituri  mici,  care beneficiază de facilităţi  fiscale de
reducere sau scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, pentru proprietatea situată la
adresa de domiciliu, pe bază de cerere sunt:

a) minorii,  moştenitori  ai  unor  imobile,  aflaţi  sub  tutelă,  plasament  familial,
încredinţare;

b) persoanele singure  pensionate  pentru  limită  de vârstă  sau care  aparţin  unor
familii cu venituri mici, care se încadrează în prevederile Legii nr. 416/2001 şi
care gospodăresc proprietatea deţinută la adresa de domiciliu.

Art.  2  Persoanele fizice enumerate la art.  1 beneficiază de următoarele facilităţi
fiscale: reducerea cu 50 % a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren datorate numai
pentru clădirea sau terenul situate la adresa de domiciliu a solicitantului, atâta timp cât
există condiţiile de la art. 1 din prezenta.

Art. 3  Înlesnirile la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren se acordă
numai pe bază de cerere scrisă pentru acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi
a altor venituri la bugetul local.
Cererea de acordare a facilităţii  fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului  pe
clădiri şi a impozitului pe teren va cuprinde:
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a) elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data şi locul naşterii,
numele şi prenumele părinţilor, adresa de domiciliu, seria şi nr. actului de identitate,
emitentul şi data emiterii, cod numeric personal)

b) copie după actul de identitate
c) declaraţie pe proprie răspundere privind venitul net realizat, potrivit  modelului din

Legea nr. 416/2001;
d) anchetă  socială  efectuată  de  Compartimentul  de  asistenţă  socială  din  cadrul

Primăriei comunei Suseni;
e) orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii.

Art. 4 Dosarul complet se înaintează primarului comunei, care va întocmi propuneri
de aprobare sau respingere a cererii de scutire sau de reducere la plata impozitului pe
clădiri  sau  a  impozitului  pe  teren.  Propunerile  vor  fi  înaintate  consiliului  local  pentru
dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit reglementărilor legale.

Art. 5 Termenul de soluţionare a dosarului privind cererea de acordare a facilităţilor
fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren este
de 30 de zile de la data înregistrării  cererii  la Primăria comunei Suseni şi se aplică cu
începere de la data de întâi a lunii următoare aprobării.

Art. 6  Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren aferente anului fiscal 2014, pot fi solicitate şi acordate atât înaintea executării silite a
debitului cât şi în timpul efectuării acestuia.

Art. 7 Executarea silită nu va fi pornită sau suspendată, după caz, pentru creanţele
bugetelor locale de natura impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru care au fost
stabilite reduceri sau scutiri la plată prin hotărâri ale consiliului local, de la data comunicării
acestor hotărâri.

Art.  8  Dosarul  privind cererea de acordare a facilităţii  fiscale de scutire  sau de
reducere  la  plata  impozitelor  pe  clădire  şi  teren se  clasează dacă acesta  nu poate  fi
întocmit în mod complet, respectiv dacă nu cuprinde toate elementele prevăzute la art. 3,
din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la dispoziţia organelor de
control  informaţiile  solicitate,  neprezentarea  tuturor  documentelor  solicitate  de
compartimentul  de  specialitate  în  vedere  definitivării  dosarului.  Clasarea  şi  motivele
acesteia  vor  fi  comunicate  în  scris  solicitantului  în  termen  de  10  zile  de  la  clasarea
dosarului.

Art. 9 De facilităţile fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, beneficiază persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâi a
lunii  următoare aprobării  cererii  prin hotărâre a consiliului  local, până la sfârşitul  anului
fiscal (31.12.2011), cu condiţia achitării debitelor restante pe anii anteriori şi a majorărilor
de întârziere, dobânzilor şi penalităţilor aferente acestora.

Preşedinte de şedinţă        Secretar

   Horváth Dumitrina Kovács Ileana Éva
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