
 4 

Consiliul  Local  al  municipiului Câmpulung Moldovenesc           Anexa nr.1 
                 la Hotarârea Consiliului Local 
                             nr. 68/2010 

 
TABLOUL 

cuprinzând  valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora si amenzile  
stabilite pentru anul 2011 

 
 
CAP.I. Impozitul  pe cladiri  în cazul persoanelor fizice 
 
Valorile impozabile  pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri  apartinând persoanelor fizice   
 

  
 VALORILE IMPOZABILE STABILITE PENTRU anul 

2010(lei/mp) 
 VALORILE IMPOZABILE  STABILITE PENTRU anul 

2011(lei/mp) 
Cu instalatii de apa, 
canalizare, electrice, 

încalzire  

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice, 

încalzire  

Cu instalatii de apa, 
canalizare, electrice, 

încalzire  

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice, 

încalzire  

Zona

(conditii cumulative)   (conditii cumulative)   

Tipul cladirii   Cladire cu 
cel mult 3 
niveluri 

(lei/mp) 

Cladire cu 
mai mult de 
3 niveluri si 

8 
apartamente 

(lei/mp) 

Cladire cu 
cel mult 3 
niveluri 

(lei/mp) 

Cladire cu 
mai mult de 
3 niveluri si 

8 
apartamente 

(lei/mp) 

Cladire cu 
cel mult 3 
niveluri 
(lei/mp) 

Cladire cu 
mai mult de 
3 niveluri si 

8 
apartamente 

(lei/mp) 

Cladire cu 
cel mult 3 
niveluri 

(lei/mp) 

Cladire cu 
mai mult de 
3 niveluri si 

8 
apartamente 

(lei/mp) 
A 2031,12 1946,49 1204,56 1154,37 2031,12 1946,49 1204,56 1154,37
B 1946,49 1861,86 1154,37 1104,18 1946,49 1861,86 1154,37 1104,18
C 1861,86 1777,23 1104,18 1053,99 1861,86 1777,23 1104,18 1053,99

A.Cladire cu  cadre din beton armat 
sau cu pereti exteriori din caramida 
arsa sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic si/sau chimic 

D 
1777,23 1692,6 1053,99 1003,8 1777,23 1692,6 1053,99 1003,8

A 551,88 528,885 345,24 330,855 551,88 528,885 345,24 330,855
B 528,885 505,89 330,855 316,47 528,885 505,89 330,855 316,47
C 505,89 482,895 316,47 302,085 505,89 482,895 316,47 302,085

B.Cladiri cu pereti exteriori din lemn, 
din piatra naturala, din caramida 
nearsa, din valatuci sau din orice alte 
materiale  nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic   

D 
482,895 459,9 302,085 287,7 482,895 459,9 302,085 287,7

A 345,24 330,855 309,96 297,045 345,24 330,855 309,96 297,045
B 330,855 316,47 297,045 284,13 330,855 316,47 297,045 284,13
C 316,47 302,085 284,13 271,215 316,47 302,085 284,13 271,215

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

D 
302,085 287,7 271,215 258,3 302,085 287,7 271,215 258,3

A 206,64 198,03 136,08 130,41 206,64 198,03 136,08 130,41
B 198,03 189,42 130,41 124,74 198,03 189,42 130,41 124,74
C 189,42 180,81 124,74 119,07 189,42 180,81 124,74 119,07

D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din 
lemn, din piatr a naturala, din  
caramida nearsa, din valatuci sau din 
orice alte materiale  nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic   

D 
180,81 172,2 119,07 113,4 180,81 172,2 119,07 113,4

La stabilirea valorilor impozabile  în anii 2010 si 2011 s-a tinut cont de  coeficientii de corectie în functie de rangul localitatii(rangul II), zona în care se afla cladirea si modul de 
structurare al cladirilor. 
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Zona în cadrul 
localitatii 

Coeficientii de corectie în functie de rangul localitatii   

 0 I II III IV V 
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 2,60 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 2,50 
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 2,40 
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 2,30 

 
 În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10. 

   Valoarea impozabila a cladirii, determinata conform prevederilor legale, se reduce în functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza: 
    a) cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului 2011; 
    b) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului 2011. 

În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca 
acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrari. 
   În cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata conform prevederilor legale,  se majoreaza 
cu câte 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia. 

Pentru încaperile amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda utilizate de catre contribuabili ca locuinta, în oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la literele A-D, valoarea 
impozabila a acestora reprezinta 75% din valoarea impozabila corespunzatoare fiecarui tip de cladire. 

Pentru încaperile amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda utilizate de catre contribuabili în alte scopuri decât cel de locuinta, în oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la 
literele A-D  , valoarea impozabila a acestora reprezinta 50% din valoarea impozabila corespunzatoare fiecarui tip de cladire. 

Daca o persoana fizica are în proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta(exclusiv cladirile dobândite prin succesiune legala), care nu sunt închiriate unei alte persoane, 
impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza: 
    a) cu 15% pentru prima cladire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. 
Valoarea impozabila a cladirii, exprimata în lei, se determina prin înmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate în metri patrati, cu valoarea impozabila 

corespunzatoare, exprimata în lei/mp, din tabelul prezentat la alin.(1). 
În cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica în tabelul prevazut la alin.(1)  valoarea impozabila cea mai 

mare corespunzatoare tipului cladirii respective. 
 
CAP. II. Impozitul/taxa  pe teren   

 
1. Impozitul/taxa pe terenurile cu constructii amplasate în intravilan: 

 
  Persoane   fizice                         Persoane   juridice 

Zona în cadrul 
municipiului 

Impozit/taxa  
pe teren 

pentru  2010 
 (lei/ha) 

Impozit/taxa  
pe teren 

pentru  2011 
 (lei/ha) 

Impozit/taxa  
 pe teren 

pentru  2010 
(lei/ha) 

Impozit/taxa  
 pe teren 

pentru  2011 
(lei/ha) 

A 6508 6508 6508 6508
B 4540 4540 4540 4540
C 2874 2874 2874 2874
D 1519 1519 1519 1519

         
 



 6 

2. Impozitul/taxa  pe terenurile amplasate în intravilan având orice alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii 
 

  Persoane fizice: 

             Nivelul impozitului/taxei pe teren  pentru 2010   Nivelul impozitului/taxei pe teren  pentru 2011     

 

Nr. 
crt.  

Categoria de folosinta  Zona A   
(lei/ha) 

Zona B 
(lei/ha) 

Zona C 
(lei/ha) 

Zona D 
(lei/ha) 

Zona A   
(lei/ha) 

Zona B 
(lei/ha) 

Zona C 
(lei/ha) 

Zona D 
(lei/ha) 

 1.  Teren arabil  96 72 64 53 96 72 64 53 

 2.  Pasune 72 64 53 44 72 64 53 44 

 3.  Fâneata  72 64 53 44 72 64 53 44 

 4. Livada 184 160 120 96 184 160 120 96 

 
5.  Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera  
96 72 64 53 96 72 64 53 

 6. Terenuri cu ape 53 43 29 X 53 43 29 X 

 7. Drumuri si cai ferate  X X X X X X X X 

 8. Neproductiv  X X X X X X X X 

 
Persoane juridice: 
 

             Nivelul impozitului/taxei pe teren  pentru 2010   Nivelul impozitului/taxei pe teren  pentru 2011     

 
Nr. 
crt.  

Categoria de folosinta  Zona A   
(lei/ha) 

Zona B 
(lei/ha) 

Zona C 
(lei/ha) 

Zona D 
(lei/ha) 

Zona A   
(lei/ha) 

Zona B 
(lei/ha) 

Zona C 
(lei/ha) 

Zona D 
(lei/ha) 

 1.  Teren arabil  96 72 64 53 96 72 64 53 

 2.  Pasune 72 64 53 44 72 64 53 44 

 3.  Fâneata  72 64 53 44 72 64 53 44 

 4. Livada 184 160 120 96 184 160 120 96 

 
5.  Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera  
96 72 64 53 96 72 64 53 

 6.  Terenuri cu ape  53 43 29 X 53 43 29 X 

 7. Drumuri si cai ferate  X X X X X X X X 
 8. Neproductiv  X X X X X X X X 

          
La stabilirea valorilor aferente impozitului pe terenurile amplasate în intravilan având orice alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii  în anul 2010 si 2011  s-a tinut 

cont de coeficientul de corectie corespunzator rangului II al localitatii(coeficientul de corectie = 4) 
Taxa pe teren se stabileste pentru terenurile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ -teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinta   si  reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe teren. 
 
3. Impozitul/taxa  pe terenurile amplasate în extravilan 
                                          

                                                                             Nivelurile stabilite              Nivelurile stabilite  
                                                                           pentru anul  2010               pentru anul  2011 

               în cazul                               în cazul 
                                           persoanelor fizice    persoane fizice 
                                         si persoane juridice   si persoane juridice 
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ZONA    
lei/ha 

ZONA    
lei/ha 

Nr. 
crt. 

  
Categoria de folosinta 

  A A 
1 Teren cu constructii 64,8 64,8 
2 Arabil 103,2 103,2 
3 Pasune   57,6 57,6 
4 Fâneata   57,6 57,6 

5 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, 
cu exceptia celui prevazut la punctul 6 33,6 33,6 

6 Padure în vârsta de pâna la 20 de ani si  
padure cu rol de protectie X x 

7 Teren cu ape altul decat cel piscicol   12 12 
8 Teren cu amenajari piscicole  69,6 69,6 
9 Teren neproductiv   X x 
10 Drumuri si cai ferate     X x 

La stabilirea valorilor aferente impozitului pe terenurile amplasate în  extravilan  în anul 2010 si 2011  s-a tinut cont de  coeficientii de corectie corespunzatori rangului II al localitatii si 
zonei de extravilan.Acesti coeficienti sunt prezentati la cap.I , impozitul pe cladiri în cazul persoanelor fizice, din prezenta anexa. 
 

CAP. III.  Impozitul  pe mijloacele de transport 
 

1. Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica, se stabilesc urmatoarele impozite : 

         
 
 

 Persoane  fizice Persoane  juridice 

 

Valorile 
stabilite pentru 

2010 
Valorile stabilite  

pentru 2011 Valorile stabilite pentru 2010 
Valorile stabilite  

pentru 2011 
Tipul mijlocului de transport cu tractiune mecanica Suma, în lei, 

pentru 
fiecare grupa 
de 200cmc 

sau fractiune 
din aceasta  

Suma, în lei, 
pentru fiecare 

grupa de 200cmc 
sau fractiune din 

aceasta  

Suma, în lei, pentru fiecare 
grupa de 200cmc sau 
fractiune din aceasta  

Suma, în lei, 
pentru fiecare 

grupa de 200cmc 
sau fractiune din 

aceasta  

1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
pâna la 1600 cmc inclusiv  

8 8 9 9 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv 18 18 19 19 
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv 36 72 37 72 
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv 72 144 74 144 
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc 145 290 147 290 
6.Autobuze, autocare, microbuze 24 24 25 25 
7.Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pâna la 12 tone 
inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna 

30 30 31 31 

8.Tractoare înmatriculate 18 18 19 19 
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Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza în functie de tipul mijlocului de transport  si de capacitatea cilindrica a acestuia prin înmultirea fiecarei grupe de 200 de cm^3 
sau fractiune din aceasta cu sumele corespunzatoare din tabelul prezentat  la punctul 1. 

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.  
În cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. 
 
2.Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala  autorizata  egala  sau mai mare de  12 tone, se stabilesc urmatoarele impozite:  
                                                                                
                                                              Nivelurile stabilite pentru  2011  la persoane fizice si juridice                   

Impozitul pentru vehiculele 
angajate exclusiv în 

operatiunile de  
transport intern 

(lei/autovehicul/an) 

Impozitul pentru vehiculele angajate   
în operatiunile de  

transport intern si international 
 (lei/autovehicul/an) 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata (in tone) 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatic
a 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 ::  
1.Masa nu mai putin de 12 t, dar nu mai mult de 13 t  0  102 0 127 

2.Masa nu mai putin de 13 t, dar nu mai mult de 14 t 102 282 127 352 

3.Masa nu mai putin de 14 t, dar nu mai mult de 15 t  282 396 352 495 

4.Masa nu mai putin de 15 t, dar nu mai mult de 18 t 396 897 495 1121 

II. Vehicule cu trei axe  :  
1.Masa nu mai putin de 15 t, dar nu mai mult de 17 t 102 177 127 221 
2.Masa nu mai putin de 17 t, dar nu mai mult de 19 t 177 364 221 454 
3.Masa nu mai putin de 19 t, dar nu mai mult de 21 t 364 472 454 589 
4.Masa nu mai putin de 21 t, dar nu mai mult de 23 t 472 727 589 908 
5.Masa nu mai putin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t 727 1129 908 1412 
6.Masa nu mai putin de 25 t, dar nu mai mult de 26 t 727 1129 908 1412 
III. Vehicule cu patru axe :  
1.Masa nu mai putin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t   472 478 589 598 
2.Masa nu mai putin de 25 t, dar nu mai mult de 27 t     478 747 598 933 
3.Masa nu mai putin de 27 t, dar nu mai mult de 29 t       747 1185 933 1481 
4.Masa nu mai putin de 29 t, dar nu mai mult de 31 t         1185 1758 1481 2197 
5.Masa nu mai putin de 31 t, dar nu mai mult de 32 t           1185 1758 1481 2197 

 
 
3. Pentru combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone se stabilesc 

urmatoarele impozite:  
 

                                                              Nivelurile stabilite pentru  2011  la persoane fizice si juridice                   
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Impozitul pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv în operatiunile 
de  

transport intern 
(lei/autovehicul/an) 

Impozitul pentru vehiculele angajate   
în operatiunile de  

transport intern si international 
 (lei/autovehicul/an)) 

Numarul axelor si masa totala  
maxima autorizata (in tone) 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatic
a 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   :  
1.Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 t 0 0 0 0 
2.Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 t  0  0 0 0 
3.Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 t    0 46 0 58 
4.Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 t    46 105 58 131 
5.Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 t    105 246 131 307 
6.Masa nu mai putin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 t    246 318 307 397 
7.Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 t      318 573 397 716 
8.Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 t    573 1005 716 1256 
Vehicule cu 2+2 axe  :  
1.Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 t      99 230 123 287 
2.Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 t        230 377 287 471 

3.Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 t          377 553 471 692 
4.Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 t          553 668 692 835 
5.Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 t          668 1097 835 1371 
6.Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 t          1097 1522 1371 1902 
7.Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 t          1522 2311 1902 2888 
8.Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 t             1522 2311 1902 2888 
III.Vehicule cu 2+3 axe :   
1.Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 t   1211 1686 1514 2107 

2.Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 t 1686 2291 2107 2863 
IV.Vehicule cu 3+2 axe  :  
1.Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 t 1070 1486 1338 1857 

2.Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 t 1486 2055 1857 2569 
3.Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 t 2055 3040 2569 3800 

V.Vehicule cu 3+3 axe  :  
1.Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 t 609 737 761 921 

2.Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 t 737 1100 921 1375 

3.Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 t 1100 1751 1375 2189 
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4.Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote, apartinând contribuabililor, se stabilesc urmatoarele taxe/impozite: 
 
                                                                            Persoane fizice                                     Persoane juridice 
                                                                          Nivelurile stabilite                                  Nivelurile stabilite                     
                                                                pentru 2010          pentru 2011             pentru 2010            pentru 2011 
Masa totala maxima autorizata Impozitul 

lei/an 
Impozitul 

lei/an 
Impozitul 

lei/an 
Impozitul 

lei/an 
a) pana la o tona inclusiv  9 9 9 9 
b) intre 1 si 3 tone inclusiv  30 30 30 30 
c) intre 3 si 5 tone inclusiv  45 45 46 46 
d) peste 5 tone  56 56 56 56 

 
5.Pentru mijloacele de transport pe apa, contribuabilii datoreaza urmatoarele taxe/impozite : 

 
                                                                              Persoane fizice                            Persoane juridice 
                                                         Valorile stabilite    Valorile stabilite    Valorile stabilite       Valorile stabilite  
                                                              pentru 2010            pentru 2011              pentru 2010            pentru 2011 
Masa totala maxima autorizata Impozitul 

lei/an 
Impozitul 

lei/an 
Impozitul 

lei/an 
Impozitul 

lei/an 
1.Luntre, barci fara motor , folosite 
pentru pescuit si uz personal 

18 18 18 18 

2.Barci fara motor , folosite în alte 
scopuri 

48 48 48 48 

3.Barci cu motor 181 181 181 181 
 
CAP. IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 

 
1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în functie de suprafata pentru 
care se solicita: 
Suprafata  

  Taxa stabilita in 2010 
 Lei  

  Taxa stabilita in 2011 
 Lei  

a) pana la 150 mp inclusiv 5 5 
b) intre 151 si 250 mp inclusiv 6 6 
c) intre 251 si 500 mp inclusiv 8 8 
d) intre 501 si 750 mp inclusiv 9 9 
e) intre 751 si 1,000 mp inclusiv  12 12 
f) peste 1,000 mp 12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare 

mp care depaseste 1.000 mp 
12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare 
mp care depaseste 1.000 mp 

2.Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari 7 lei/mp 7 lei/mp 
3. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, 
spatii de expunere, situate pe caile si în spatiile publice, precum si pentru 
amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor 

7 lei/mp 7 lei/mp 

4.Pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la 
retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si 
televiziune prin cablu 

11 lei/racord  11 lei/racord  

5.Pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului, de catre primari ori de structurile de specialitate din 

13 lei 13 lei 
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cadrul consiliilor judetene 
6.Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 8 lei 8 lei 
7.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati 
economice 

 64 lei  64 lei 

8.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare 17 lei 17 lei 
9. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan sau 
fractiune 

26 lei 26 lei 

10. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator 64 lei 64 lei 
11.a)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica clasa CAEN 5530 „Restaurante” 
b)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica clasa CAEN 5540 „Baruri” 

1000 lei 
 
 

500 lei 

1000 lei 
 
 

500 lei 
12.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care 
urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta  

0,5% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructii 

0,5% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructii 

13.Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de 
santier în vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta 
autorizatie de construire 

3% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de organizare de santier 

3% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de organizare de santier 

14.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute 
sau rulote ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie 

2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie 

15.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei 
constructii 

0,1% din valoarea impozabila a 
constructiei, stabilita pentru 

determinarea impozitului pe cladiri 

0,1% din valoarea impozabila a 
constructiei, stabilita pentru 

determinarea impozitului pe cladiri 
16.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de 
construire 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale 
17.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie 
decât cele prezentate anterior 

1% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie, inclusiv 

instalatiile aferente 

1% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie, inclusiv 

instalatiile aferente 
 

Valoarea autorizata a lucrarilor este valoarea declarata a constructiilor, inclusiv  a instalatiilor aferente acestora, iar regularizarea valorii se face la terminarea lucrarilor. 
Pentru taxele   stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli: 

    a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste înainte de emiterea avizului; 
    b) în termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa 
depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale; 
    c) pâna în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice 
locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie; 
    d) pâna în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma 
suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale. 

În cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a cladirii stabilita 
prevederilor legale.  

 
CAP. V. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  
 

în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de 29 lei/mp sau fractiune de mp;  
b) în cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de 23 lei/mp sau fractiune de mp.  
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CAP. VI. Impozitul  pe spectacole 
 

1. Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole se stabileste în functie de suprafata incintei în care se desfasoara spectacolul, dupa cum urmeaza: 
a) în cazul videotecilor  - 1,2  lei/mp/zi; 
b) în cazul discotecilor  - 1  leu/mp/zi. 

La stabilirea valorilor aferente impozitului pe spectacole  în anul 2011 s-a tinut cont de coeficientul de corectie corespunzator rangului II al localitatii(coeficientul de corectie = 4) 
 

CAP. VII. Alte taxe locale 
Taxe pentru utilizarea domeniului public si privat al municipiului 

 
   1.Tarife privind utilizarea  terenurilor(prin închiriere, în folosinta, în administrare , etc.)  pentru activitati de alimentatie publica : 

 
 

   Valorile                Valorile 
                                             stabilite în 2010      stabilite în 2011 
                                                (lei/mp/luna)       (lei/mp/luna) 

Zona I –pentru suprafete < 30 mp 24 24 
Zona I –pentru suprafete > 30 mp 14 14 
Zona I – pentru suprafete ocupate de 
constructii existente  

3 3 

Zona II–pentru suprafete < 30 mp 20 20 
Zona II–pentru suprafete > 30 mp 12 12 
Zona II – pentru suprafete ocupate de 
constructii existente  

2 2 

 
2. Tarife privind utilizarea  terenurilor(prin închiriere, în folosinta, în administrare , etc )  pentru activitati comerciale: 

 
  Valorile                 Valorile 

                                             stabilite în 2010  stabilite în 2011 
                                                (lei/mp/luna)       (lei/mp/luna) 

Zona I –pentru suprafete < 30 mp 24 24 
Zona I –pentru suprafete > 30 mp 14 14 
Zona I – pentru suprafete ocupate de 
constructii existente  

3 3 

Zona II–pentru suprafete < 30 mp 20 20 
Zona II–pentru suprafete > 30 mp 12 12 
Zona II – pentru suprafete ocupate de 
constructii existente  

2 2 

   
 
3. Tarife privind utilizarea  terenurilor(prin închiriere, în folosinta, în administrare , etc )  pentru activitati de servicii, productie si amplasarea unor magazii(în exclusivitate): 
 

  Valorile                 Valorile 
                                             stabilite în 2010  stabilite în 2011 
                                                (lei/mp/luna)       (lei/mp/luna) 

Zona I 7 7 
Zona II 5 5 
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4.  Tarife privind utilizarea  terenurilor(prin închiriere, în folosinta, în administrare , etc.)  folosit în alte scopuri (amenajari circ, parc distractii, etc.): 

 
 Valorile                 Valorile 

                                             stabilite în 2010  stabilite în 2011 
lei/mp/zi               lei/mp/zi 

Zona I 3 3 
Zona II 2 2 

 
 

5. Tarife privind utilizarea  terenurilor (prin închiriere, în folosinta, în administrare , etc) în scopul amenajarii unei terase  : 
 

Valorile                 Valorile 
                                             stabilite în 2010  stabilite în 2011 

lei/mp/zi               lei/mp/zi 
Zona I 2   1 
Zona II  1   1  

 
 
6. Tarife privind utilizarea domeniului  public si privat al municipiului (prin închiriere, în folosinta, în administrare , etc) pentru amplasarea panourilor publicitare: 
 
 -3 lei/mp/an (pentru calculul suprafetei latimea terenului afectat de panou se considera  1 m, iar lungimea este egala cu lungimea panoului) 
 
7.a)Tariful  privind accesul la retelele aeriene si subterane de telefonie si cablu TV amplasate pe domeniul public si  privat al municipiului este de  2 lei/ml/an, indiferent de modalitatea 

de amplasare a  retelelor.  
 

b)Tariful stabilit la litera a) constituie valoarea de pornire minima pentru negocierea cu firmele care furnizeaza retele si servicii de comunicatii electronice 
 
8. Tarif  de închiriere teren pentru comert ambulant-    1 leu/mp/zi 
 
9. Tarif  de  închiriere teren pentru comercializare carte si presa  0,2 lei/mp/zi 
 
10.  Tarif  de  închiriere teren pentru comercializarea florilor  0,5 lei/mp/zi 
 
11. Tarif  de  închiriere teren pentru vitrine frigorifice   5 lei/mp/luna 
 
12.Tarif  de închiriere teren aferent locuintelor cumparate conform Legii nr. 112/1995  pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în 
proprietatea statului si conform  Legii  nr. 85/1992, republicata, privind vânzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor 
economice sau bugetare de stat   
 

  Zona    Taxa 
                      (lei/mp/an) 
A 0.05 
B 0.05 
C 0.05 
D 0.05 
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13. Tarif  de închiriere teren pentru depozitare , în cazuri exceptionale, a oricaror tipuri de materiale pe domeniul  public: 
 2  lei/mp/zi -persoane fizice 
 4 lei/mp/zi-persoane juridice 

14. Tarif  de   închiriere teren pentru rezervare parcare : 
        6  lei/luna/autoturism , în cazul persoanelor fizice 

       10  lei/luna/autoturism , în cazul persoanelor juridice 
15.Taxa acces vehicule destinate transportului de marfuri si de persoane în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în punctele de comercializare sau de tranzit situate în zona  centrala a 

municipiului si pe unele strazi adiacente , stabilite prin hotarâri ale Consiliului Local. 
-vehicule cu masa < 1t   200 lei/an/autovehicul 
-vehicule cu masa 1-5t   400 lei/an/autovehicul 
-vehicule cu masa > 5t            1000 lei/an/autovehicul 
 
16. Tarif  de   închiriere teren  pentru organizare de santier   
  -pentru domeniul public 10lei/mp/luna 
  -pentru domeniul privat  1 leu/mp/luna 
 
17. Tarif  de  închiriere pentru teren ocupat provizoriu de magazii, garaje si alte amenajari: 
   3  lei/mp/an 
 
18. Tarif închiriere teren pentru ocuparea domeniului public si privat pentru desfasurarea unor activitati economice  în timpul  unor festivaluri sau altor manifestari   

    25  lei/mp/zi 
 

 19.Taxa pentru vehicule lente , pentru fiecare vehicul  36  lei/an. 
 

DENUMIREA VEHICULUI LENT 
  1. Autocositoare 
  2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu) 
  3. Autogreder 
  4. Autoscreper 
  5. Autostivuitor 
  6. Buldozer pe pneuri 
  7. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje 
  8. Compactor autopropulsat 
  9. Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc . 
 10. Excavator cu racleti pentru sapat santuri 
 11. Excavator cu rotor pentru sapat santuri 
 12. Excavator pe pneuri 
 13. Freza autopropulsata pentru canale 
 14. Freza autopropulsata pentru pamânt stabilizat 
 15. Freza rutiera 
 16. Încarcator cu o cupa pe pneuri 
 17. Instalatie autopropulsata de sortare-concasare 
 18. Macara cu greifer 
 19. Macara mobila pe pneuri 
 20. Macara turn autopropulsata 
 21. Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente 
 22. Masina autopropulsata pentru constructia si întretinerea drumurilor 
 23. Masina autopropulsata pentru decopertarea îmbracamintei asfaltice la drumuri 
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 24. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor 
 25. Masina autopropulsata pentru forat 
 26. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt 
 27. Plug de zapada autopropulsat 
 28. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn 
 29. Tractor pe pneuri 
 30. Troliu autopropulsat 
 31. Utilaj multifunctional pentru întretinerea drumurilor 
 32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa 
 33. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri 
 34. Vehicul pentru marcarea drumurilor 
 35. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri 

 
20.Taxe vizitare muzeu 

 
  Taxa vizitare muzeu       Taxa   Taxa vizitare muzeu       Taxa   Taxa vizitare muzeu       Taxa 
   -grupuri(elevi,studenti, militari) 
pâna la 10 persoane  

1  lei/pers    -grupuri  peste 10 persoane  1  lei/pers    -demonstratii 
etnografice  

1  lei/pers 

   -persoane individuale  2  lei/pers    -taxa fotografiere sau filmare 3 lei 
 
21. Tarif  de   închiriere spatii  pentru activitati comerciale si alimentatie publica  20 lei/mp/luna 

 
22. Tarif  de   închiriere spatii  pentru activitati de productie si prestare servicii  12 lei/mp/luna 
 
23. Tarif  de   închiriere spatii  pentru depozite si magazii     6 lei/mp/luna 
 
24. Tarif  de   închiriere spatii pentru sedii de partide, organizatii neguvernamentale,   0,5 lei/mp/luna 
       asociatii si fundatii, societati culturale   
25. Tariful de închiriere spatii pentru institutii de învatamânt de stat    1,5 lei/mp/luna 
   
26. Tarif  de   închiriere spatii  pentru alte unitati bugetare    1  leu/mp/luna 
 
CAP. VIII. Alte taxe locale 
  Taxe pentru eliberarea acordurilor de functionare  pentru desfasurarea activitatilor  economice: 

 
Nr. 
crt. 

Obiectul de activitate  Taxa (lei/an) 

1. Spatii comerciale cu activitate de comert cu produse preponderent alimentare 50 
2. Spatii comerciale cu activitate de comert cu produse nealimentare 100 
3. Spatii comerciale cu activitate de comert cu produse alimentare si nealimentare (cu suprafata de vânzare între 100 -200 mp) 150 
4. Spatii comerciale cu activitate de comert cu produse alimentare si nealimentare (cu suprafata de vânzare mai mare de 200 mp) 200 
5. Spatii comerciale cu activitate de comert cu ridicata (en-gross) 200 
6. Unitati de prestari servicii 50 
7. Activitati comerciale desfasurate de agenti economici în piata agroalimentara, bazar si obor (comert ambulant) 30 
8. Activitati comerciale sezoniere desfasurate pe domeniul public si privat al municipiului 20 lei/perioada 

sezoniera 
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CAP. IX. Taxe privind activitatile compartimentelor primariei 
 
1.Taxe pentru eliberarea documentelor de catre compartimentele de urbanism 
                                                                                                 lei 

1.Taxa imprimate  2  
  

2.Taxe aferente activitatilor compartimentului  stare civila  
 

 lei 
1.Taxa oficiere casatorii în afara programului normal de 
lucru: 
a.)-în zilele de sâmbata -      
b)-în zilele de duminica si alte sarbatori legale 
c)-în afara sediului primariei    

 
 

80 
120 
200 

2.Taxa imprimate 3 
3.Taxa fotografi  autorizati 8 
4.Taxa cameramani autorizati 23 

 
3.Taxe aferente activitatilor compartimentului registre agricole 

lei 
1.Taxa pentru vizarea cererilor de  marcare material 
lemnos 

   6  -persoane fizice 
13-persoane juridice 

 
4.Taxe pentru obtinerea unor copii din arhiva 

   -persoane fizice  1  lei/pag 
    -persoane juridice 2  lei/pag 
 

5.Taxe pentru copierea documentelor care contin informatii de interes public 
 -copierea unei pagini format A4(fata+verso) 1 leu 
 -copierea unei pagini format A3(fata+verso) 2 lei 

 
CAP. X. Sanctiuni 
 
1.In cazul persoanelor fizice 
             

 Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 
267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290 se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei 
 Nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) 
lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290 se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 lei 
Nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) si ale art. 264 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
referitoare la înstrainarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de 
proprietate, se sanctioneaqza cu amenda de la 240 lei la 600 lei. 
Refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 295^1, precum si depasirea termenului de 15 zile 
lucratoare de la data solicitarii acestora, se sanctioneaqza cu amenda de la 240 lei la 600 lei. 
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. 

 
2.In cazul persoanelor juridice 
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Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 
267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290 se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei 
 Nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) 
lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290 se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei 
Nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) si ale art. 264 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
referitoare la înstrainarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de 
proprietate, se sanctioneaqza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei. 
Refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 295^1, precum si depasirea termenului de 15 zile 
lucratoare de la data solicitarii acestora, se sanctioneaqza cu amenda de la 960 lei la 2400 lei. 
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 1100  lei la  5450 lei. 

 
CAP. XI  TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU prevazute de  Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|           Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru           | 
|______________________________________________________________________________| 
|Nr. |           Extras din norma juridica              |        - lei-        | 
|crt.|                                                  |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
| CAPITOLUL I                                                                  | 
| Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele        | 
| eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti,     | 
| Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii      | 
| publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1.| Eliberarea de catre organele administratiei      |          3          | 
|    | publice centrale si locale, de alte autoritati   |                      | 
|    | publice, precum si de institutii de stat, care,  |                      | 
|    | în exercitarea atributiilor lor, sunt în drept sa|                      | 
|    | certifice anumite situatii de fapt, a            |                      | 
|    | certificatelor, adeverintelor si a oricaror altor|                      | 
|    | înscrisuri prin care se atesta un fapt sau o     |                      | 
|    | situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se |                      | 
|    | plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai|                      | 
|    | mare                                             |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  2.| Eliberarea certificatului de producator          | Punct abrogat prin   | 
|    |                                                  | art. 80 lit. j) din  | 
|    |                                                  | Ordonanta Guvernului | 
|    |                                                  | nr. 36/2002 privind  | 
|    |                                                  | impozitele si taxele | 
|    |                                                  | locale               | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  3.| Eliberarea certificatelor de proprietate asupra  |          x           | 
|    | animalelor, pe cap de animal:                    |                      | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
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|    | - pentru animale sub 2 ani                       |          2           | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | - pentru animale peste 2 ani                     |          2           | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  4.| Certificarea (transcrierea) transmisiunii        |          x           | 
|    | proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal,|                      | 
|    | în bilete de proprietate:                        |                      | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | - pentru animale sub 2 ani                       |          2           | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | - pentru animale peste 2 ani                     |          4           | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  5.| Eliberarea certificatelor de atestare fiscala    | Punct abrogat prin   | 
|    |                                                  | art. 1 pct. 144 din  | 
|    |                                                  | Legea nr. 174/2004   | 
|    |                                                  | pentru aprobarea     | 
|    |                                                  | Ordonantei Guvernului| 
|    |                                                  | nr. 92/2003 privind  | 
|    |                                                  | Codul de procedura   | 
|    |                                                  | fiscala              | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  6.| Eliberarea, la cerere, a certificatelor          |          3          | 
|    | medico-legale si a altor certificate medicale    |                      | 
|    | folosite în justitie                             |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  7.| Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier|          3           | 
|    | judiciar                                         |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  8.| Înregistrarea, la cerere, în actele de stare     |         13           | 
|    | civila a schimbarii numelui si sexului           |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  9.| Înregistrarea, la cerere, în actele de stare     |          3           | 
|    | civila a desfacerii casatoriei                   |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
| 10.| Transcrierea, la cerere, în registrele de stare  |          3           | 
|    | civila române a actelor de stare civila întocmite|                      | 
|    | de autoritatile straine                          |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
| 11.| Reconstituirea si întocmirea ulterioara, la      |          3           | 
|    | cerere, a actelor de stare civila                |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
| 12.| Eliberarea altor certificate de stare civila în  |          3           | 
|    | locul celor pierdute, sustrase, distruse sau     |                      | 
|    | deteriorate                                      |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
| CAPITOLUL II                                                                 | 
| Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si înscrierea | 
| mentiunilor în acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vânatoare  | 
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| si de pescuit                                                                | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1.| Acte de identitate:                              |          x           | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | a) eliberarea sau preschimbarea actelor de       |          4           | 
|    | identitate pentru cetatenii români, eliberarea   |                      | 
|    | sau prelungirea valabilitatii actelor de         |                      | 
|    | identitate pentru cetatenii straini si pentru    |                      | 
|    | persoanele fara cetatenie, precum si înscrierea  |                      | 
|    | mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau  |                      | 
|    | a resedintei cetatenilor români                  |                      | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | b) înscrierea mentiunilor privind schimbarea     | Abrogat prin         | 
|    | domiciliului sau a resedintei                    | Ordonanta de urgenta | 
|    |                                                  | a Guvernului         | 
|    |                                                  | nr. 70/2009          | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | c) viza anuala a carnetelor de identitate ale    |          5           | 
|    | cetatenilor straini si ale persoanelor fara      |                      | 
|    | cetatenie                                        |                      | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete  | Abrogat prin         | 
|    | de identitate si legitimatii provizorii în locul | Ordonanta de urgenta  | 
|    | celor pierdute, furate sau deteriorate           | a Guvernului         | 
|    |                                                  | nr. 70/2009          | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  2.| Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si    | Abrogat prin         | 
|    | juridice privind furnizarea unor date din        | Ordonanta de urgenta  | 
|    | Registrul permanent de evidenta a populatiei     | a Guvernului         | 
|    |                                                  | nr. 70/2009          | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  3.| Eliberarea sau viza anuala a permiselor de       |          3           | 
|    | vânatoare                                        |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  4.| Eliberarea sau viza anuala a permiselor de       |          2           | 
|    | pescuit                                          |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
| CAPITOLUL III                                                                | 
| Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule în vederea obtinerii   | 
| permiselor de conducere                                                      | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1.| Taxe pentru examinarea candidatilor care au      |          x           | 
|    | absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:|                      | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | a) obtinerea permisului de conducere pentru      |          5           | 
|    | autovehicule din categoriile si subcategoriile   |                      | 
|    | A, A1, B, B1 si B+E                              |                      | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
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|    | b) obtinerea permisului de conducere valabil     | Abrogat prin         | 
|    | pentru autovehicule din categoria A              | Ordonanta de urgenta | 
|    |                                                  | a Guvernului         | 
|    |                                                  | nr. 70/2009          | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | c) obtinerea permisului de conducere valabil     | Abrogat prin         | 
|    | pentru autovehicule apartinând uneia dintre      | Ordonanta de urgenta | 
|    | categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E        | a Guvernului         | 
|    |                                                  | nr. 70/2009          | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | d) obtinerea permisului de conducere pentru      |         24           | 
|    | autovehicule din categoriile si subcategoriile   |                      | 
|    | C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv |                      | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | e) obtinerea permisului de conducere valabil     | Abrogat prin         | 
|    | pentru autovehicule apartinând uneia dintre      | Ordonanta de urgenta | 
|    | categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, | a Guvernului         | 
|    | Tb, Tv                                           | nr. 70/2009          | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | f) obtinerea permisului de conducere valabil     | Abrogat prin         | 
|    | pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E     | Ordonanta de urgenta | 
|    |                                                  | a Guvernului         | 
|    |                                                  | nr. 70/2009          | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  2.| Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a   |         72           | 
|    | 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 obtinerea aceleiasi categorii |                      | 
|    | a permisului de conducere, precum si pentru      |                      | 
|    | persoanele care nu au absolvit o scoala de       |                      | 
|    | conducatori de autovehicule, cu exceptia celor   |                      | 
|    | pentru categoriile B, B1, B+E                    |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  3.| Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a   | Abrogat prin         | 
|    | fost anulat permisul de conducere, pentru        | Ordonanta de urgenta  | 
|    | categoriile cuprinse în permisul anulat          | a Guvernului         | 
|    |                                                  | nr. 70/2009          | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  4.| Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost  | Abrogat prin         | 
|    | respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea   | Ordonanta de urgenta  | 
|    | aceleiasi categorii a permisului de conducere    | a Guvernului         | 
|    |                                                  | nr. 70/2009          | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
| CAPITOLUL IV                                                                 | 
| Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie | 
| de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe                       | 
|______________________________________________________________________________| 
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|  1.| Taxe de înmatriculare permanenta sau temporara a |          x           | 
|    | autovehiculelor si remorcilor:                   |                      | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima |         52           | 
|    | autorizata de pâna la 3.500 kg inclusiv          |                      | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima | Abrogat prin         | 
|    | autorizata cuprinsa între 750 kg si 3.500 kg     | Ordonanta de urgenta | 
|    | inclusiv                                         | a Guvernului         | 
|    |                                                  | nr. 70/2009          | 
|    |__________________________________________________|______________________| 
|    | c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima |        125           | 
|    | autorizata mai mare de 3.500 kg                  |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  2.| Taxa de autorizare provizorie a circulatiei      |          8           | 
|    | autovehiculelor si remorcilor neînmatriculate    |                      | 
|    | permanent sau temporar                           |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
|  3.| Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a  |        357           | 
|    | autovehiculelor si remorcilor                    |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
| CAPITOLUL IV^1                                                               | 
| Taxa pentru furnizare date                                                   | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1.| Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si    |          4           | 
|    | juridice privind furnizarea unor date din        |                      | 
|    | Registrul national de evidenta a persoanelor,    |                      | 
|    | precum si din Registrul national de evidenta a   |                      | 
|    | permiselor de conducere si certificatelor de     |                      | 
|    | înmatriculare si din registrele judetene si al   |                      | 
|    | municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor  |                      | 
|    | de conducere si certificatelor de înmatriculare  |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
| CAPITOLUL V                                                                  | 
| Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite| 
| în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si  | 
| completarile ulterioare                                                      | 
|______________________________________________________________________________| 
|  1.| Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate |         13           | 
|    | asupra terenurilor dobândite în baza             |                      | 
|    | Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, |                      | 
|    | cu modificarile si completarile ulterioare, cu   |                      | 
|    | exceptia celor pentru terenurile agricole si     |                      | 
|    | forestiere*3)                                    |                      | 
|____|__________________________________________________|______________________| 
    *3) Potrivit prevederilor Ordonantei 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 finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, eliberarea si 
înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit. 
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CAP. XII TAXE JUDICIARE DE TIMBRU prevazute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare  
 

  
EXTRAS DIN NORMA JURIDICA 

  

 NIVELURILE APLICABILE 
în anul fiscal 2011 

-Taxa, în lei - 
Art.2 (1) Actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse în instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:  X 
 a) pâna la valoarea de 50 lei   

6 lei  
b) între 51 lei si 500 lei    

6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei  
c)  între 501 lei si 5.000 lei    

51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei   
d)   între 5.001 lei si 25.000 lei    
 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei   
e) între 25.001 lei si 50.000 lei   
  1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei  
f) între 50.001 lei si 250.000 lei    
 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei  
g) peste 250.000 lei  
 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei  
(2)Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de ……¹), indiferent de valoarea contestata  

194 ¹) 
Art.3 Actiunile si cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: 

X 
a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept, facute în cadrul art. 111 din Codul de 
procedura civila 19 

a)¹ cereri în anularea sau declararea nulitatii unui act juridic 
12 

b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor încaperi, nelegate de plata anumitor sume de 
bani, precum si cereri de ordonanta presedintiala al caror obiect nu este evaluabil în bani 

  
10 

c) - stabilirea calitatii de mostenitor -    stabilirea masei succesorale -  
    
 - cereri de raport -; 
    
- cereri de reductiune a liberalitatilor  
    
 
- cereri de partaj  
Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de împartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea 
drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii 
la valoarea contestata în conditiile art. 2 alin. (1); 

50 lei/mostenitor  3% la valoarea masei 
succesorale; 3% la valoarea bunurilor a caror 

raportare se solicita   

3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi 
reîntregita prin reductiunea liberalitatilor;  

 

 3% la valoarea masei partajabile. 

d) cereri de recuzare în materie civila 4 
e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice, precum si cereri în legatura cu 
masurile asiguratorii 10 

f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare 
10 

g) contestatii în anulare 10 
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h) cereri de revizuire 10 
i) actiuni de granituire, în cazul în care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren 

19 
j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti 19 
k) cereri de stramutare în materie civila 4 
l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotarârilor judecatoresti pronuntate în tara sau în alte tari si a 
oricaror alte hotarâri sau înscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 

 
4 

m) cereri introduse de cei vatamati în drepturile lor printr -un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei 
autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege: 

  
X 
  

- cererea pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui 
certificat, unei adeverinte sau oricarui alt înscris 

  
4 

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite – 10% din valoarea 
pretinsa, dar nu mai mult de 

39 

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor si a hotarârilor disparute, precum si cereri de repunere în termen          4 
o) cereri pentru încuviintarea executarii silite 10 
o)¹ cereri pentru emiterea somatiei de plata 39 
p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor 388 
r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca prin conventii internationale sau pe baza de 
reciprocitate  nu s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit: 

  
X  

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 
- efectuarea de comisii rogatorii 78 
s) cereri de înfiintare a popririi 10 
t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotarârile judecatoresti, cu mentiunea 
ca sunt definitive sau irevocabile 

2 

t) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte  
1/pagina 

t 1) cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele 
instantelor de judecata sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 

 
1 

u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de fiecare comunicare 4 
v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate 
a fi utilizate în strainatate  

 
1 

x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor 19 
Art.4 Cereri  pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii X 
a)cereri pentru înregistrarea partidelor politice 39 
b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor 
de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 

 
19 

Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza: X 
a)cereri pentru recunoasterea drepturilor de autor si a acelor conexe, pentru constatarea încalcarii acestora si 
repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si 
pentru luarea de masuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii 
acestora  

  
  

39 

b) cereri pentu recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de 
inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului  

  
39 

Art.6. În materie comerciala, se taxeaza urmatoarele cereri: X 
a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor 
constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei 

  
39 
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societati comerciale 
b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic 39 
c) actiuni, cereri si contestatii introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile 
si completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a 
falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004 

 
120 

Art.7. Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt 
urmatoarele: 

 
X 

a)pentru cererea de divort întemeiata pe art.38 alin.1 si 2 din Codul familiei  
39 

b) pentru cererea de divort întemeiata pe art.38 alin.3 din Codul familiei, precum si în cazul în care reclamantul 
nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara  

  
8 

c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei, pentru 
cererea de încredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de reîncredintare 
a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi 
copii, în scopul purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de încredintare a copiilor minori din afara 
casatoriei, formulate potrivit art.65 din Codul familiei  6 
Art.8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 se taxeaza dupa 
cum urmeaza: 

 
X 

a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici 8 
b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial  8 
c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei 4 
Art.8¹. (2) Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotarârile judecatoresti prevazute la 
alin.(1) se taxeaza cu………¹)  

 
2 ¹) 

Art.8. Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:  

  
X 

a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta între birourile executorilor judecatoresti 8 
b) plângeri împotriva refuzului executorului judecatoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silita 8 
c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc  4 
(4) Înscrierea drepturilor reale de garantie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale ) se taxeaza cu 1,5 la 
cuantumul din creanta garantat, dar nu mai mult de   

 
39 

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în registrele de publicitate a situatiei juridice a imobilelor, inclusiv 
radierea drepturilor reale de garantie 

 
4 

(6) Actiunile si cererile prevazute de Decretul – Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la 
cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a 
operatiunilor de publicitate 

  
 

8 
(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetarii registrelor de trascriptiuni si inscriptiuni si, dupa caz, a 
extraselor sau copiilor de carte funciara  

  
2 

Art.11  (2) Se timbreaza cu ………..¹) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva urmatoarelor 
hotarâri judecatoresti 

 
4¹) 

Art.12 Cererile în vederea declararii recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau 
Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie 

  
8 

Art.13 Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile în bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de 
timbru potrivit legii 

 
8 

 
 

  
 


