
ANEXA  Nr.  1                               
 T A B L O U L 

cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora 
precum si amenzile aplicabile in anul 2012 

 

 
 

 
 

CAPITOLUL  I  IMPOZITUL SI TAXA  PE CLADIRI 
 

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri in cazul persoanelor fizice 

Art. 251  
NIVELURILE   ACTUALIZATE PENTRU  ANUL 2012 

Valoarea impozabilă - lei/m² - 
  

 Tipul cladirii 
 Cu  instalaţii de 

apă,canalizare,electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electrice, încălzire 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 
caramidă arsă sau din orice alte materiale rezultate in  urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

 
806 

 
478 

B. Cladire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

 
219 

 
137 

C. Cladire - anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate in  urma 
unui tratament termic si/sau chimic 

 
137 

 
123 

D. Cladire-anexa cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic  

 
82 

 
54 

E. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
situate la subsol, la demisol şi/sau la mansarda, utilizate ca 
locuinta, în oricare din tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D 

75% - din suma care s-ar 
aplica cladirii 

75% - din suma care s-ar aplica  cladirii 

 
 

F. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
situate la subsol, la demisol şi/sau la mansarda, utilizate ca 
locuinta, în oricare din tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D 

50% - din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% - din suma care s-ar aplica cladirii 



 Art. 251 Alin.(1) In cazul persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. 
Alin.(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăsurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu 
valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel. 
Alin.(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza în funcţie de rangul localităţii si zona în care este amplasata clădirea, prin înmulţirea valorii determinate 
conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzător. Având în vedere faptul că localitatea Reghin este localitate de rangul II, se vor aplica următorii 
coeficienţi: Zona A : 2,40; Zona B: 2,30; Zona C:2,20;Zona D: 2,10. 
Alin.(7) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
  a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (mai veche de anul 1960 exclusiv); 
   b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (intre 1960-1980 
exclusiv). 
Alin.(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăseste 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 
5% pentru fiecare 50 metri pătrați sau fracţiune din acestia. 
Alin.(8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul 
terminării se actualizează, astfel ca acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 
  Art.  252 Alin.(1) Dacă o persoana fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri , impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: 
a) cu  65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru cea de-a treia clădire si următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
Alin.(2 Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. 
Alin.(3) În cazul deţinerii a doua 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, asa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
Alin.(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 îsi au domiciliul, precum si la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. 
  Art. 253    In cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii  
  Cotele impozitului pe cladiri datorat de catre persoanele juridice, se stabilesc astfel: 
    a) 1,25%  pentru contribuabilii care detin in proprietate clădiri dobândite sau reevaluate după  01.01.2009. 
    b) 10%  in cazul cladirilor dobandite inainte de 01.01.2009 si care, dupa aceasta data nu au fost reevaluate. c) 30%  in cazul cladirilor dobandite inainte de 01.01.2007 si care, dupa aceasta data nu au fost reevaluate. 
Aceste cote se aplică la valoarea de  inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat reevaluarea şi 
a fost înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului. 
       Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in  conditii similare impozitului pe cladiri. 
Art.254 alin.(5) - Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei raza de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau 
construirii. 
Art.254 alin.(7) - Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate 
asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii 
administrativ teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la 
data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul 
de specialitate al  autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de 
drept. 



                                           
 CAPITOLUL II      IMPOZITUL  SI  TAXA  PE TEREN 

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

Zona în cadrul localităţii NIVELURILE  ACTUALIZATE  PENTRU  ANUL 2012 

A 6508 
 

B 4540 
 

C 2874 

D 1519 

 IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – ORICE ALTA CATEGORIE  
DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII 
Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

 B .   IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE 
TERENURI           CU CONSTRUCTII 

Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                                                 - lei/ha - 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 Nr 
crt. 

Zona 
Categoria de  folosinţă Zona A 

1 Teren arabil 24 

2 Păşune 18 

3 Fâneaţa 18 

4 Vie 40 

5 Livada 46 

6 Pădure sau alt teren cu vegetatie  forestieră 24 

7 Teren cu ape 13 

8 Drumuri si cai ferate X 

 

9 Neproductiv X 



    
Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeste cu coeficientul de corecție corespunzător  rangului localităţii . 
   Având în vedere faptul că Municipiul Reghin este o localitate de rangul II, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este  4,00. 
   Încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă din tabelul de mai sus se va face numai în baza documentelor justificative prezentate de contribuabili, 
respectiv extras de carte funciară valabil (actualizat) cu poziţii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinţă decât cele cu construcţii, situate în 
intravilanul Municipiului Reghin. 
  Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea 
categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaraţia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodărie sau, în 
lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii. 
Art. 258 alin.(5^1)  Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (4) si art. 287 
alin. (1) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 
 a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;   
 b) au înregistrate în evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfăsurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administartiv teritoriale, datorat de contribuabilul persoană juridică se calculează conform 
alin. (2) – impozit pe teren amplasat în intravilan, teren cu construcţii. 
 
Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (4) si art. 287 alin. (1) numai dacă 
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au înregistrate în evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfăsurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administartiv teritoriale, datorat de contribuabilul persoană juridică se 
calculează conform alin. (2) – impozit pe teren amplasat în intravilan, teren cu construcţii. 
 
 
 
  C .    IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  EXTRAVILAN 
Art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                                          -lei/ha- 
                                                                                                                                                                                     

Coeficient corectie NIVELURILE ACTUALIZATE 
PENTRU ANUL 2012 Zona  

 
Nr.crt
. 

ZONA 
CATEGORIA 

DE FOLOSINTA 
 ZONA A 2.40 

1 Teren cu constructii 22 C   

2 Arabil 41 B 

3 Pasune 22 B 
B 2.30 

4 Faneata 22 B 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 5.1 48 A 
C 2.20 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod X A D 2.10 



6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 6.1 48 A 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod X A 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui 
prevazut la nr.crt.7.1 

12 B 

7.1 Padure în varsta de pana la 20 de ani şi padure cu rol de protectie X B 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 5 A 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 29 A 

9 Drumuri şi cai ferate X X 

10 Teren neproductiv X X 

 

Art.258 alin(6^1) – Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de 
proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al 
unităţii administrativ teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauza, cu termene de plata scadente 
pana la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de 
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului 
alineat sunt nule de drept. 

  
    Art.258 alin(8) – Atât în cazul clădirilor, cât si al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate si situaţia reală 
rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se 
au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu 
în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum si în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare 
celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală. 
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului 
de administrare sau de folosinta, dupa caz, in  conditii similare impozitului pe teren 

 



  
 CAPITOLUL III   IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT  

 
 
Art.263 alin.(2)                                     Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică: 
 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 
 

 
 Tipuri de autovehicule 

Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

1.Motorete, scutere, motociiclete si autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de până la 1600 cm³ inclusiv 8 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm³ si 2000 cm³ inclusiv 18 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv 72 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv 144 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm³  290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 

7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone 
inclusiv 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Tractoare înmatriculate 18 

   

 

 

 

 

 



 
Art.263 alin.(4)                 Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone 

 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 
Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate 
exclusiv in operatiunile de transport intern 

 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele 
angajate in operatiunile de transport 

intern si international  

 
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

Vehicule cu sistem 
de suspensie 

pneumatica sau 
un echivalent 
recunoscut 

 
 

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie 

Vehicule cu sistem 
de suspensie 

pneumatica sau un 
echivalent 
recunoscut 

 
 

Vehicule cu  
alt sistem de  
suspensie 

I. Vehicule cu doua axe X  X  

     1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 102 0 127 
     2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 102 282 127 352 
     3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 282 396 352 495 
     4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 396 897 495 1121 
      5. Masa de cel puţin 18 tone      
II. Vehicule cu trei axe  X  X  

     1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone  102 177 127 221 
     2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone  177 364 221 454 
     3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone  364 472 454 589 
     4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone  472 727 589 908 
     5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 727 1129 908 1412 
     6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone  727 1129 908 1412 
     7. Masa de cel puţin 26 tone     
III. Vehicule cu patru axe  X  X  

      1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 472 478 589 598 
      2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone  478 747 598 933 
      3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone  747 1185 933 1481 
      4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1185 1758 1481 2197 
      5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 32 tone  1185 1758 1481 2197 
      6. Masa de cel puţin 32 tone     



 
   Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masă totală maximă autorizată egala sau 

mai mare de  12 tone 
Art.263 alin.(5)   

NIVELURILE  ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate 
exclusiv in operatiunile de transport intern 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele 
angajate in operatiunile de transport 

intern si international 

 
 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone) 

Vehicule cu 
sistem de suspensie 
pneumatica sau un 

echivalent 
recunoscut 

 

 
Vehicule cu alt 

sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de suspensie 
pneumatica sau un 

echivalent 
recunoscut 

 
Vehicule cu 
alt sistem 

de 
suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe: x  x  
      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 46 0 58 
      4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone  46 105 58 131 
      5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone  105 246 131 307 
      6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone  246 318 307 397 
      7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone  318 573 397 716 
      8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone  573 1005 716 1256 
      9. Masa de cel puţin 28 tone     
II. Vehicule cu 2+2 axe: x  x  
      1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone  99 230 123 287 
      2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone  230 377 287 471 
      3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone  377 553 471 692 
      4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone  553 668 692 835 
      5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone  668 1097 835 1371 
      6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone  1097 1522 1371 1902 
      7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone  1522 2311 1902 2888 
      8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone  1522 2311 1902 2888 
      9. Masa de cel puţin 38 tone     
III. Vehicule cu 2+3 axe: x  x  
       1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1211 1686 1514 2107 
       2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1686 2291 2107 2863 
       3. Masa de cel puţin 40 tone     
IV. Vehicule cu 3+2 axe : X  x  
       1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1070 1486 1338 1857 
       2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone  1486 2055 1857 2569 
       3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone  2055 3040 2569 3800 



       4. Masa de cel puţin 44 tone     
V. Vehicule cu 3+3 axe : x  x  
       1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone  609 737 761 921 
       2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 737 1100 921 1375 
       3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone  1100 1751 1375 2189 
       4. Masa de cel puţin 44 tone     
 
Art.263  alin.(6)                                                            Remorci, semiremorci sau rulote:  

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012  
Masa totala maxima autorizata  Impozitul, in lei 

                     a) Până la 1 tonă inclusiv    8 
                     b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 29 
                     c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  45 
                     d) Peste 5 tone 55 
 
Art. 263 alin. (7)                                                           Mijloace de transport pe apă 
 

 
 

                     2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 
                     3. Bărci cu motor 964  
                     4. Nave de sport si agrement  181 
                     5. Scutere de apa  181 

 
Art.264 alin(5) – Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul 
dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, 
cuvenite bugetului local al unităţii administrativ teritoriale unde este inregistrat  mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de 
întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul 
de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor 
prezentului alineat sunt nule de drept. 

 

    Impozitul /taxa pe cladiri,  impozitul /taxa pe teren si impozitul pe mijloacele  de transport se plătesc anual în două rate egale, până la datele de 
31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele precizate contribuabilii datorează majorări de întârziere conform prevederilor 
legale în vigoare. 

    În cazul contribuabililor persoane fizice,pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie 2012 a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, 
datorat pentru întregul an, se acordă bonificaţie în cuantum de 5%. 
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CAPITOLUL IV                 TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR SI A  AUTORIZATIILOR 

  Art.267 
alin.(1) 
 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în  
mediu urban: NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa, in lei 
            a) până la 150 m² inclusiv 5 
            b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 
            c) între 251 şi 500 m² inclusiv 8 
            d) între 501 şi 750 m² inclusiv 10 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 
            f) peste 1.000 m² 
 12 + 0,01 lei /m2 pentru fiecare m2 ce depaseste 1.000 m2 

Art.267 alin(3)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o 
cladire-locuinta  sau anexa la locuinta 
 

0,5% din valoarea autorizata a lucrarii 

Art.267 alin. 
(4) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
 

7 pentru fiecare m2 afectat 
Art.267 alin. 

(5) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 
organizare de şantier  în vederea realizării unei construcţii, care 
nu sunt incluse în altă autorizaţie de construcţie 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier 

Art.267 alin. 
(6) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei  de amenajare de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote, ori campinguri 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier 

 
Art. 267 
alin.(7) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile 
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor 
de afişaj, a firmelor şi reclamelor  

7 pentru fiecare m2 

de suprafeţă ocupată de construcţii 

Art. 267 
alin.(8) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o alta 
construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentei anexe 

1% din valoarea autorizată lucrărilor de construcţie, inclusiv 
instalaţiile aferente 

Art. 267 
alin.(9) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfinţare parţială sau 
totală a unei construcţii 0,1% din valoarea impozabilă a acestora 

Art. 267 
alin.(10) 

Taxa pentru prelungirea certificatului de urabnism, precum şi  a 
autorizaţiilor de construire 30% din valoarea taxei iniţiale 

 
Art. 
267alin.(11) 
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri 
şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

11 pentru fiecare racord 

Art. 
267alin(12) 
 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de  
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean 

13 

Art.267alin.(
13) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă 
 

8 



 
Art.268alin. 
(1) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfasurarea unei 
activitati economice 68 

 
Art.268alin. 
(1) 

Taxa pentru vizarea unei autorizaţii pentru desfasurarea unei 
activitati economice 34 

Art.268 
alin.(2) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 17 
Art.268 
alin.(3) 
 

Taxa pentru eliberarea de:  copii heliografice de pe  
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,  
deţinute de consiliile locale 

28 lei pentru fiecare m2 sau fractiune de m2 

Art.268 
alin.(4) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător  68 

Taxele pentru eliberarea certificatelor avizelor şi autorizaţiilor se achită anticipat eliberării acestora. 
Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată, reală a lcurării, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, regularizarea facându-se la 
terminarea lucrării. 
Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată, potrivit 
Anexei nr.I, cap.A, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate. 
Valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată, din evidenţa contabilă (în cazul persoanelor juridice), respectiv valorile pe metru 
pătrat din Anexa nr.I, cap.I (în cazul persoanelor fizice). 
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât 
valoarea impozabilă a cladirii, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 
Art.268alin(5) 

Pentru toate tipurile de restaurante, braserii, pizerii, berarii, rotiserii, discoteci, unitatii de tip 
pub şi bistro-cantine, restaurant, baruri, cafenele, snack-baruri, fast-food-uri în functie de nr. 
de locuri pentru consumatori: 

Lei/an 

- peste 100 locuri 3.000 lei 
- intre 51-100 locuri 2.000 lei 

 

- intre 1-50 locuri  
 

1.500 lei 

Pentru cofetarii, bufete, bodegi, birturi, patiserii 1.500 lei 
Pentru placintarii, ceainarii, laboratoarele pentru produse cofetarie, patiserie,  rulote fast-
food, terase independente care functioneaza de sine statatoare, precum şi fast-food-uri fara 
dotari, cu spatii pentru servicrea produselor  

500 lei 

Tonete de inghetata şi activitati similare, covrigarii, simigerii, gogoserii, chioscuri în care se 
desfasoara şi activitati de alimentatie publica 

200 lei 



 CAPITOLUL   V            TAXA   PENTRU  FOLOSIREA   MIJLOACELOR   DE   RECLAMĂ   ŞI   PUBLICITATE 
 Art. 271 alin.(2) VALORILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 

a) in cazul unui afisaj amplasat la locul in care persoana deruleaza o activitate economica 28 lei/mp sau fractiune de m2 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate  20 lei/mp sau fractiune de m2 

Taxa pentru reclama si publicitate datorata de contribuabilii ce incheie contracte in acest scop este de 4% din valoarea contractului incheiat, fara 
TVA. 
Taxa pentru servicii de  reclama si publicitate se achită lunar,până la data de 10 a lunii următoaredatorării taxei. 
Taxa pentru afişaj în scop de reclama si publicitate se plăteşte annual,anticipat pânăla data de 15 martie a anului fiscal sau trimestrial,în patru rate 
egale până la datele de 15 martie,15 iunie,15septembrie şi 15 noiembrie ,inclusiv. 
 

 CAPITOLUL   VI              IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
 Art. 275 alin.(2)   Manifestare artistica sau activitate distractiva VALORILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012 

.a) în cazul videotecilor 1 lei/ m2 

.b) în cazul discotecilor 2 lei/ m2  
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar,până la data de 15 alunii următoare datorării 
impozitului. 

 

 CAPITOLUL   VII                       TAXA HOTELIERA 
Art.279, alin(8) Taxa hoteliera este 1% aplicata la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere pentru fiecare persoana cazata  ,pentru fiecare 
zi de cazare . 
Art.281 Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local ,lunar,până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-
a colectat de la persoanele care au plătit cazarea. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale,până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere,inclusive. 

                                                         CAPITOLUL   VIII            TAXA PENTRU VEHICULE LENTE 
Art.283, alin(3)Taxa pentru vehiculele lente este de 40 lei /an pentru fiecare vehicul lent. 
Taxa pentru vehicule lente se achită până la data de 31 martie a anului fiscal. 
  CAPITOLUL    IX      SANCTIUNI 

Art.294 alin. (3)  Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a), in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei; 
Art.294 alin. (3)  Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b)-d), in cazul persoanelor fizice se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei; 
Art.294 alin. (4)  Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1360 lei in cazul 
persoanelor fizice; 

In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la aliniatele 3 si 4 se majoreaza cu 300%, respectiv: 
Art.294 alin. (6)  Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b)-d), in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda de la 900 lei la 2400 lei; 
Art.294 alin. (6)  Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a), in cazul persoanelor juridice se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei; 
Art.294 alin. (4)  Incalacarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1100 lei la 5450 lei in cazul 
persoanelor juridice. 

           Notă: Valorile propuse pot comporta modificări în condiţiile în care prin acte normative se vor stabili alte nivele 
            INTOCMIT, 
           SEF SERVICIU IMPOZITE ŞI TAXE 
                  MOLDOVAN-VERDES DOINA ADRIANA



ANEXA NR. 2.  
 TAXE PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE DIN PIEŢE 

I. Pentru vanzarea produselor de orice fel (agricole sau manufacturiere) din vehicule taxa 
este de 12 lei/zi/mp ocupat de vehicul. 
II. Pentru folosirea platourilor, teraselor sau a altor spatii din piete pentru marfuri 
agroalimentare şi industriale: 
Nr. 
crt. 

  Taxa  

1 Vanzare din corturi amenajate (lei/zi/mp) 2 
2 Vanzare canapele, fotolii, scaune tapitate (lei/zi/mp) 3 
3 Mese şi tarabe aduse de comercianti sau producatori de acasa, 

de fiecare mp. 
3 

4 Mese acoperite, de 2mp 5 
5 Mese cu vitrine, de 2 mp 7 

III.       Taxe pentru vanzarea de pasari şi animale, de fiecare animal sau pasare – lei/zi/buc. 
Nr. crt.   Taxa  

1 Animale mici şi pasari (gaini, rate, gaste, iepuri) 2 
2 Miei şi iezi 5 
IV.       Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii marfurilor şi obiectelor de ocazie – lei/zi/buc. 
Nr. 
crt. 

  Taxa 

1 Pentru ocuparea platourilor 5 
2 Pentru ocuparea platourilor cu masina 10 

V.         Taxe inchiriere şi prestari servicii 
Nr. 
crt. 

  Taxa  

1 Inchirieri halate 3 lei/zi/buc. 
2 Inchirieri balante 7 lei/zi/buc. 
3 Inchirieri balante în afara programului de piata  10 lei/zi/buc. 

200 lei – garantie 
4 Inchirieri tavi plastic 1 lei/zi/buc. 
5 Inchirieri gratare de lemn pentru depozitarea şi vanzarea marfii 2 lei/zi/buc. 
6 
 

Taxa pentru racordarea la curent electric 
 
Taxa pentru utilizare WC 

10 lei/zi 
 

1 leu/persoana 
VI.     Taxe pentru rezervari de mese şi spatii pe platoul pietei – anual. Se platesc anticipat la 
eliberarea abonamentului. 
Nr. 
crt. 

  Taxa  

1 Rezervare masa pentru vanzare de produse agricole, numai 
pentru producatori 

250 

2 Rezervare masa cu vitrina pentru producatorii care vand 
produse lactate 

450 

VII.     Taxă acces în piaţă cu maşini în zilele de sâmbăta şi duminica în vederea comercializării 
lor – 20 lei/maşină. 

 
Taxele se vor incasa la intrarea în piata. 
Pentru comerciantii care isi fac rezervari de mese, acestia vor plati şi taxa zilnica pentru folosirea 
meselor sau platourilor. 
 Intocmit 

 SEF SERVICIU IMPOZITE ŞI TAXE 
                                              MOLDOVAN-VERDES DOINA-ADRIANA 
 



 MUNICIPIUL REGHIN 
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE 

 ANEXA NR. 4 
 ALTE TAXE LOCALE 

 
 
I. a) Taxe pentru eliberarea de documente în regim de urgenţă(înainte de expirarea 
termenului legal) 
                      -acte de stare civilă : 10 lei ; 
                     -certificate fiscale pentru persoane fizice: 5 lei ;             
                     -certificate fiscale pentru persoane  juridice : 15 lei. 
     
 
 b) Taxa pentru desfacerea casatoriei in faţa ofiţerului de stare civilă: 600 lei 
 
II. Taxe pentru eliberare copii din arhivă – 5 lei /pagină. 
 
III. Taxe pentru eliberare adeverintelor de la Biroul Agricol – 5 lei /adeverinţă. 
 
IV. Taxe pentru vizitarea muzeelor – 3 lei /vizitator. 
V.  
V.         Taxe pentru accesul la Ştrandul Municipal: 
                  -3 lei/zi pentru copii cu vârsta între 5-18 ani; 
                  -5 lei/zi pentru persoane adulte; 
                 -copiii cu vârsta până la 5 ani beneficiază de intrare gratuită; 
                 - 100 lei pentru un abonament/sezon/adult. 
 
VI.   Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de transport,autorizaţiilor taxi,autorizaţiilor de         
dispecerat taxi:  68 lei; 
      -taxa pentru vizarea autorizaţiilor de transport şi a autorizaţiilor taxi : 34 lei; 
      -taxa pentru prelungirea autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de  dispecerat taxi: 68 lei; 
      - taxa pentru eliberarea ecusoanelor :20 lei; 
      - taxa pentru accesul în locurile de aşteptare a clienţilor:300 lei/loc/an. 
 
VII.       Taxe pentru utilizarea Sălii de Sport din Parcul Tineretului: 
                    -sporturi de echipă( fotbal,baschet,volei,handbal): 
                                   -iarna(15.09.- 31.03.):100 lei/oră; 
                                  -vara(01.04.-14.09.): 70 lei/oră; 
                   -sporturi individuale(tenis de câmp,tenis de masă,badminton): 
                                   -iarna(15.09.- 31.03.):50 lei/oră; 
                                  -vara(01.04.-14.09.):30 lei/oră. 
 
VIII.     Taxe pentru eliberarea autorizaţiei de trafic greu pentru vehiculele cu masa 
maximă autorizată mai mare de 7,5 tone: 
                  -50 lei/zi; 
                 -500 lei/lună; 
                -1000 lei/an pentru fiecare autovehicul pentru se solicită traseu prestabilit. 
 
  VAZUT 
        SECRETAR 
             KOSS GABRIELA                                                                         Întocmit 

    SEF SERVICIU IMPOZITE ŞI TAXE 
                          MOLDOVAN-VERDES DOINA-ADRIANA 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXA NR. 6 
 

 

TARIFELE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A SĂLILOR DIN INCINTELE 
CASELOR DE CULTURĂ DIN MUNICIPIUL REGHIN 

 
 

          Pentru activităţile desfăşurate în sălile din incintele caselor de cultură “Dr.Eugen 
Nicoară” şi  “George Enescu” din Municipiul Reghin se stabilesc următoarele tarife: 

 

   1.Sălile mari de spectacole: 
            -pentru spectacole aflate în turneu se percepe un procent de 15% din încasările 
realizate din vânzarea de bilete; 
iar în sezonul rece la acest tarif se mai adaugă 30lei/oră pentru recuperarea cheltuielilor 
cu încălzirea spaţiilor; 
         - pentru închirierea sălilor de spectacole se aplică un tarif de 250 lei/manifestare 
          -pentru închirierea sistemului de sonorizare la spectacole desfăşurate în săli se 
aplică un tarif de 100 lei/oră; 
         -pentru repetiţii se aplică un tarif de 30 lei/oră; 
        -pentru activităţi desfăşurate de către partidele politice(şedinţe ,întruniri,etc)  se 
aplică un tarif de 10  lei/oră; 
          -în sezonul rece la acest tarife se mai adaugă 30lei/oră pentru recuperarea 
cheltuielilor cu încălzirea spaţiilor; 
         -pentru activităţile realizate în colaborare cu instituţiile de cultură,unităţile de 
învăţământ sau autorităţile administraţiei publice locale  nu se percep tarife. 
 
  2.Sălile mici: 
           -pentru prezentări de carte sau alte activităţi culturale , mese rotunde,dezbateri se 
aplică un tarif de 10 lei/oră; 
        -pentru alte activităţi decât cele culturale(prezentări de produse) se percepe un tarif 
de 50 lei/oră; 
         -în sezonul rece la acest tarif se mai adaugă 20lei/oră pentru recuperarea 
cheltuielilor cu încălzirea spaţiilor. 
 
3. Sala de expoziţii, foaierul : 
       -pentru expoziţii de artă ,carte  nu se percep tarife; 
      - pentru expoziţii de produse cu vânzare (îmbrăcăminte, încăţăminte, cosmetice) se 
aplică un tarif de 100 lei/zi; 
     - pentru expoziţii de animale sau păsări se aplică un tarif de 80 lei/zi. 
 
 
 

 
Întocmit 

 SEF SERVICIU IMPOZITE ŞI TAXE 
                                               MOLDOVAN-VERDES DOINA-ADRIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXA NR. 3 
TAXELE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE 

ALTELE DECÂT PIEŢELE 

 

Taxa  
diferenţiată pe zone de interes urban 

Nr 
crt 

 
Denumirea activităţii 

ZONA 
 A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA  
D 

1. Taxe pentru activităţi comerciale: 
a). Vânzări de produse permanente – lei /mp/lună 
b). Vânzări de produse ocazionale – lei /mp/zi 
c). Depozitarea de produse şi materiale diverse, inclusiv 
materiale de construcţii – lei/mp/zi 
d). Alte taxe (afişaj, pitici publicitari) – lei/buc/zi 
e). Expoziţii şi campanii publicitare – lei/mp/zi 
                      - 1. - fără vânzare 
                      - 2. - cu vânzare 
f). Panouri publicitare autorizate – lei/panou/lună 
                - 1. - cu dimensiuni de 1.200 – 2.000 mp 
                - 2. - cu dimensiuni de 2.000 – 3.500 mp 
                 - 3. - cu dimensiuni de 3.500 – 5.000 mp 
g). Bannere, 
- pentru mai  mult de 30 zile – lei/bucată/lună 
 - pentru cel mult 30 de zile - lei/bucată/lună 

 
16 
20 

 
15 

8 
 

10 
20 

 
55 
65 
75 

 
250 
300 

 
14 
20 

 
12 

8 
 

8 
16 

 
45 
55 
65 

 
230 
275 

 
12 
20 

 
10 

8 
 

6 
12 

 
35 
45 
55 

 
210 
250 

 
10 
20 

 
8 
8 

 
4 
8 

 
25 
35 
45 

 
210 
250 

2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 

Taxe pentru ocuparea terenului cu garaje autorizate sau 
acceptate- lei/mp/lună 
 
 
Taxe pentru ocuparea terenului cu chioşcuri şi terase-    
   lei/mp/lună 
 
Taxe pentru ocupare teren pentru desfasurare spectacole 
acrobatice, show-auto si altele 

 
1,00 

 
 
            8 
 
 
            1,5 

 
0,80 

 
 
     7 
 
 
      1,5 

 
0,70 

 
 
     6 
 
 
     1,5 

 
0,60 

 
 
       6 
 
 
       1,5 

5 Taxe pentru parcări amenajate 
                  - loc oprire maxi-taxi  - lei/loc/zi 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

6 Taxe pentru autorizarea lucrărilor de spargere străzi, 
trotuare, zone verzi: (taxa se datorează pentru toată 
perioada până la refacerea suprafeţelor) - lei /mp/zi 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

7 Taxe pentru alei şi accese pietonale pentru spaţiile 
comerciale nou deschise la parterul blocurilor-lei/mp/ 

 
1,50 

 
1,50 

 
1,50 

 
1,50 

8 Taxa de ocupare ilegala a domeniului public – lei/mp/zi 15 12 10 8 

9 Taxa pentru reclama sonora – lei/ora 20 20 20 20 
             
       INTOCMIT, 
       SEF SERVICIU IMPOZITE ŞI TAXE 
       MOLDOVAN-VERDES DOINA ADRIANA 
 



 
 
 
 

 
ANEXA NR.5 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru              │ 

├───┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ 
│Nr. │                                                     │                   │ 
│crt.│              Extras din norma juridică              │        - lei-     │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ 
│                         CAPITOLUL I                                          │ 
│   Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât           │ 
│ cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,│ 
│ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii      │ 
│ publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ 
│ 1. │Eliberarea de către organele administraţiei publice  │                   │ 
│    │centrale şi locale, de alte autorităţi publice,      │                   │ 
│    │precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea│                   │ 
│    │atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite │         2         │ 
│    │situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi │                   │ 
│    │a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un   │                   │ 
│    │fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru  │                   │ 
│    │care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de       │                   │ 
│    │timbru mai mare                                      │                   │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 2. │Eliberarea certificatelor de proprietate asupra      │                   │ 
│    │animalelor, pe cap de animal:                        │         x         │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│    │- pentru animale sub 2 ani                           │         2         │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│    │- pentru animale peste 2 ani                         │         2         │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 3. │Certificarea (transcrierea) transmisiunii            │                   │ 
│    │proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal,    │                   │ 
│    │în bilete de proprietate:                            │         x         │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│    │- pentru animale sub 2 ani                           │         2         │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│    │- pentru animale peste 2 ani                         │         4         │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 4. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale│                   │ 
│    │şi a altor certificate medicale folosite în justiţie │          2        │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 5. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier    │                   │ 
│    │judiciar                                             │          2        │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 6. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă  │                   │ 
│    │a schimbării numelui şi sexului                      │         13        │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 7. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă  │                   │ 
│    │ a desfacerii căsătoriei                             │          2        │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 8. │Transcrierea, la cerere, în registrele de stare      │                   │ 
│    │civilă române a actelor de stare civilă întocmite    │                   │ 
│    │de autorităţile străine                              │          2        │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 9. │Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere,  │                   │ 
│    │a actelor de stare civilă                            │          2        │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│10. │Eliberarea altor certificate de stare civilă în      │                   │ 
│    │locul celor pierdute, sustrase, distruse sau         │                   │ 
│    │deteriorate                                          │          2        │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ 
 
 
 
 
 
 
 



├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                        CAPITOLUL II                                       │ 
│   Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi          │ 
│      înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru                     │ 
│        eliberarea permiselor de vânătoare şi 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 şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum  │                   │ 
│    │şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea         │                   │ 
│    │domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români     │           4       │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│    │b) viza anuală a carnetelor de identitate ale        │                   │ 
│    │cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie│           5       │ 
│    ┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 2. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare │        3          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 3. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit   │        2          │ 
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ 
│Nr. │                                                     │                   │ 
│crt.│             Extras din norma juridică               │         - lei-    │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ 
│                              CAPITOLUL III                                   │ 
│   Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea           │ 
│                obţinerii permiselor de conducere                             │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ 
│ 1. │Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit │                   │ 
│    │o şcoală de conducători de autovehicule:             │           x       │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│    │a) obţinerea permisului de conducere pentru          │                   │ 
│    │autovehicule din categoriile şi subcategoriile       │                   │ 
│    │A, A1, B, B1 şi B+E                                  │           5       │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│    │b) obţinerea permisului de conducere pentru          │                   │ 
│    │autovehicule din categoriile şi subcategoriile C,    │                   │ 
│    │C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv        │       24          │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 2. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost  │                   │ 
│    │anulat permisul de conducere, pentru categoriile     │                   │ 
│    │cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor │                   │ 
│    │care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru    │                   │ 
│    │obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de        │                   │ 
│    │conducere, precum şi pentru persoanele care nu au    │                   │ 
│    │absolvit o şcoală de conducători de autovehicule,    │                   │ 
│    │cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E      │        72         │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ 
│                           CAPITOLUL IV                                        │ 
│     Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare        │ 
│          provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie                │ 
│                         pentru probe                                         │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ 
│ 1. │Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a     │                   │ 
│    │autovehiculelor şi remorcilor:                       │         x         │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│    │a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă     │                   │ 
│    │autorizată de până la 3.500 kg inclusiv              │        52         │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│    │b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă     │                   │ 
│    │autorizată mai mare de 3.500 kg                      │       125         │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 2. │Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei          │                   │ 
│    │autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate        │                   │ 
│    │permanent sau temporar                               │        8          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│ 3. │Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a      │                   │ 
│    │autovehiculelor şi remorcilor                        │       357         │ 
├────┴───────── 
 
 
 



─────────────---------------───────────────────────────────┴───────────────────┤ 
│                      CAPITOLUL IV^1                                         │ 
│                   Taxă pentru furnizare date                                 │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ 
│ 1. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi        │                   │ 
│    │juridice privind furnizarea unor date din Registrul  │                   │ 
│    │naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din    │        4          │ 
│    │Registrul naţional de evidenţă a permiselor de       │                   │ 
│    │conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din  │                   │ 
│    │registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de  │                   │ 
│    │evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor │                   │ 
│    │de înmatriculare                                     │                   │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ 

│                         CAPITOLUL V                                          │ 
│    Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor       │ 
│         dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,                │ 
│        republicată, cu modificările şi completările ulterioare               │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ 
│ 1. │Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate     │                   │ 
│    │asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului  │                   │ 
│    │funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi │        13         │ 
│    │completările ulterioare, cu excepţia celor pentru    │                   │ 
│    │terenurile agricole şi forestiere*3)                 │                   │ 
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 
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Anexa.nr. 7 

 
TAXELE DE PĂŞUNAT PENTRU ANUL 2012 

 
 
 Art. 1.- Pentru animalele învoite la păşunat, in funcţie de categoria acestora se stabilesc 
următoarele taxe de păşunat, pe cap de animal, după cum urmează: 
 - bovine 
şi cabaline adulte – 43 lei/cap 

 - tineret 
bovin şi cabalin – 21 lei/cap 

 - ovine 
şi caprine adulte - 13 lei/cap 

 - tineret 
ovin şi caprin – 6 lei/cap 

 Taxele de păşunat se vor achita în termen de 60 de zile de la data prezentării şi înscrierii 
animalelor la păşunat. 

 
 
Art. 2. – Deţinătorii animalelor găsite pe păşuni şi fâneţe, fără aprobare sau fără a fi 

încheiate contracte de păşunat ,vor fi obligaţi  la plata unei amenzi, după cum urmează: 
- bovine şi cabaline adulte – 31 lei/cap/zi; 
- tineret bovin şi cabalin – 24 lei/cap/zi; 
- ovine şi caprine adulte – 13 lei/cap/zi; 
- tineret ovin şi caprin – 7 lei/cap/zi; 
- porcine – 7 lei/cap/zi. 
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