
         ROMANIA
    JUDETUL  IALOMITA                                                    
CONSILIUL  LOCAL  BUESTI

HOTARARE

privind aprobarea unor impozite  si taxe locale ce se vor aplica in
 comuna Buesti, judetul Ialomita in anul fiscal 2013

         Consiliul Local al comunei Buesti, judetul Ialomita, 
          Avand in  vedere:

-  prevederile  Hotararii  Guvernului  nr.  1309/2012  privind  nivelurile  pentru  valorile 
impozabile,  impozitele si taxele locale si  alte assimilate acestora, precum si amenzile aplicabile 
incepand cu anul 2013;
          - prevederile art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

- dispozitiile  art. 288  şi  art. 289  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, si prevederile pct. 224 şi pct. 239 din H.G. nr. 44 din 22 
ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
          - vazand prevederile art. 5 alin. (1) şi art. 17 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si art. 6 alin. (1) – (8) din 
Legea nr.  52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administraţia  publica,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

Examinand expunerea de motive a primarului comunei Buesti, judetul Ialomita si  raportul 
nr. 2105 din 28.12.2012 al compartimentului de specialitate al primarului comunei Buesti, judetul 
Ialomita,
.         In  temeiul art. 36 alin. (2) lit.b)  si  alin.(4) lit.c), art. 45 alin. (2)lit. c) si art. 115 alin. (1) lit.  
b) din  Legea nr. 215/2001  privind  administratia  publica  locala, republicata,  modificata  si 
completata ;

HOTARASTE:

         Art. 1.  Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, la nivelul comunei Buesti, 
judetul Ialomita, dupa cum urmeaza:

a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale, stabilite în sume fixe, prevăzute în tabloul cuprin-
zând impozitele şi taxele locale, constituind anexele de la  nr. 1-15, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre;

b) cota de impozit asupra valorii de inventar a clădirii în cazul persoanelor juridice este de 
1,50 % din valoarea de inventar a clădirii;

c) cota  impozitului pe  clădiri, în   cazul unei clădiri   care  nu a  fost  reevaluată, se stabileşte 
astfel:

- 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă; 

- 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă;



c^1) cota impozitului pe clădiri prevăzută la art. 1 lit. c) se aplică la valoarea de inventar a 
clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat 
prima reevaluare; fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii,în cazul cărora cota im-
pozitului pe clădiri este cea prevăzută la lit. b);

d) cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3 % 
la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Art. 2 – Se stabileşte acordarea unei bonificaţii de 10% in următoarele cazuri:
a) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către con-

tribuabili, până la 31 martie a anului 2013;
b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către con-

tribuabili, până la 31 martie a anului 2013;
c) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an 

de către contribuabili, până la 31 martie a anului 2013.
Art.3  –  (1) Impozitul/taxa pe clădiri,  impozitul/taxa pe teren şi  impozitul pe mijlocul  de 

transport, se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie 2013, respectiv 30 septembrie 
2013, inclusiv;

(2) Pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloace de trans-
port precum şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, datorate bugetului local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, plata se face integral până la 
primul termen de plată.

Art. 4 – (1) Nu se stabilesc scutiri sau reduceri la plata impozitelor şi taxelor locale.
                (2) Nu se stabilesc cote adiţionale la impozitele şi taxele locale.
Art. 5 - Se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Buesti , respectiv zona A, aplicându-se coeficientul de corecţie de 1,10, corespunzător rangu-

lui IV al comunei Buesti, pentru:
- impozitul pe clădiri;
- impozitul pe teren intravilan altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii;
- impozitul pe teren extravilan;
- impozitul pe spectacole.
Art. 6.  Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga hotararile Consiliului local Buesti nr. 

17/23.11.2012 privind aprobarea unor impozite  si taxe locale ce se vor aplica in comuna Buesti, 
judetul  Ialomita  in  anul  fiscal  2013  si  nr.  19/17.12.2012  privind  modificarea  hotararii  nr. 
17/23.11.2012.

Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Buesti, compartimentul contabil-
itate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Buesti şi Instituţiei Prefectului - 
judeţul Ialomiţa, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţă 
publică prin grija secretarului comunei Buesti, prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice 
locale şi prin publicare pe site buesti.ro.

Art.  8  -  Primarul  şi  compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
Primarului comunei Buesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE
DE SEDINTA,

Nr. 23                                                                                             Contrasemneaza
Adoptata la Buesti                                                                          Secretar comuna
Astazi 31.12.2012                        



Anexa nr. 1 
                                                                                                                                 

CAPITOLUL II  
 IMPOZITUL  SI  TAXA *) PE  CLADIRI

VALORILE  IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata 

la cladiri, in cazul persoanelor fizice

Tipul cladirii

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 
2013

Valoarea impozabila 
- lei/mp -

Cu instala-
tii de apa canalizare, 

electricitate si 
incalzire (conditii 

cumulative)

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electricitate 

sau incalzire

0 1 2
A. Cladiri cu cadre din beton armat sau  cu pereti exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma 
unui tratament termic si/sau chimic

1028,5 610,5

B. Cladire 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

279,4 174,9
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramida arsa sau din alte materiale nesupuse 
unui tratament termic si/ sau chimic

174,9 157,3

D. Cladire-anexa 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

104,5 69,3

E. In cazul contribuabilului  care detine     la  aceeasi  adresa 
incaperi  amplasate la subsol, demisol, si/sau la mansarda , 
utilizate ca locuinta , in oricare dintre 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. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, la demisol  si / sau la mansarda , 
utilizate in alte scopuri  decat cel de locuinta , in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

50%din suma 
care s-ar aplica 

cladirii

50%din suma care s-
ar aplica cladirii

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau private a statului ori a unitatilor  
administrative-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.

 *) Valorile din tabel contin coeficientul de corectie de 1,1 conform rangului IV zona A 
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CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN

TERENURI CU CONSTRUCTII
Zona in ca- drul localitatii

NIVELURILE  APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2013

- lei/ha-

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati

0 I II III IV V
A - - - - 977,9 -
B - - - - - -

C - - - - - -

D - - - - - -

*) Valorile din tabel contin coeficientul de corectie de 1,1 conform rangului IV zona A 

                                                                                                                                                   Anexa nr. 3

IMPOZITUL /TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
- ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA

DE TERENURI CU CONSTRUCTII -

Nr.
crt.

Zona/
Categoria de folosinta

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013
                 - lei/ha*) -

A B C D
1 Teren arabil 30,8 - -
2 Pasune 23,1 - - -
3 Faneata 23,1 - - -
4 Vie 50,6 - - -
5 Livada 58,3 - - -
6 Padure sau alt teren 

cu vegetatie forestiera 30,8 - - -
7 Terenuri cu ape 16,5 - - -
8 Drumuri si cai 

forestiere - - - -
9 Neproductiv - - - -

 *) Valorile din tabel contin coeficientul de corectie de 1,1 conform rangului IV zona A 
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IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE IN 

EXTRAVILAN
- lei/ha –

 NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013
Zona 

0 1 A B C D
1 Teren cu constructii 34,1 - - -
2 Arabil 55 - - -
3 Pasune 30,8 - - -
4 Faneata 30,8 - - -
5 Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta  la nr. crt. 5.1. 60,5 - - -
5.1. Vie pana la intrarea pe rod - - - -
6 Livada pe rod, alta decat  cea 

prevazuta la nr. crt. 6.1. 61,6 - - -
6.1. Livada pana la intrarea pe rod - - - -
7 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera cu exceptia celui 
prevazut la nr. crt. 7.1.

17,6 - - -

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de 
ani si padure cu rol de protectie - - - -

8 Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole 6,6 - - -

8.1. Teren cu amenajari piscicole 37,4 - - -
9 Drumuri si cai ferate - - - -
10 Teren neproductiv - - - -

              *) Valorile din tabel contin coeficientul de corectie de 1,1 conform rangului IV zona A 



Anexa nr. 5

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Nr. crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanica

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta)
1 Motoare, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitate cilindrica de pana la 

1600 cm³, inclusiv 8
2 Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601 cm³ si 2000 cm³ inclusiv 18
3 Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv 72
4 Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitate cilindrica  de peste 3001 cm³ 290
6 Autoturisme, autocare, microbuze 24

7
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana 
la 12 tone, inclusiv 30

8 Tractoare inmatriculate 18
II. Vehicule inregistrate

1 Vehicule cu capacitate cilindrica: lei/200 cm³
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm³ 4
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm³ 6
2. Vehicule fara capacitate cilindrica inregistrata 150 lei/an

1) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile aduse prin  
Legea  nr.  209/2012  privind  aprobarea  Ordonantei  Guvernului  nr.  30/2011  pentru  modificarea  si  completarea  Legii  nr.  
571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si nu au fost indexate deoarece de  
la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.

                                                                                                                                     

                                                                                                                         



  Anexa nr. 6

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA DE 
PESTE 12 TONE

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima
admisa

Impozit 
(in lei/an)

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatica sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare

I doua axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133
2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 267 517
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 15 tone 517 1.169
5 Masa de cel putin 18 tone 517 1.169

II 3 axe
1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231
2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474
3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947
5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1.472
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472
7 Masa de cel putin 26 tone 947 1.472

III 4 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 ton 615 623
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.546 2.291
5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1.546 2.291
6 Masa de cel putin 32 tone 1.546 2.291
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COMBINATII  DE  AUTOVEHICULE
(AUTOVEHICULE ARTICULARE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFA 

CU MASA TOTAL MAXIMA  AUTORIZATA DE PESTE 12 TONE

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima
admisa

Impozit 
(in lei/an)

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatica sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare

I 2+1 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320
6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414
7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 14 tone 747 1.310
9 Masa de cel putin 28 tone 747 1.310

II 2+2 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1.429
6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1.429 1.984
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1.984 3.012
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.984 3.012
9 Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012

III 2+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.579 2.197
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.197 2.986
3 Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986

IV 3+2 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.395 1.937
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.937 2.679
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2.679 3.963
4 Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963

V 3+3 axe
1 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 794 960
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1.434
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1.434 2.283
4 Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283
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REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE

Masa totala maxima autorizata
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 

FISCAL 2013

Impozitul, in lei
a) Pana la 1  tona inclusiv 9
b) Peste 1 t, dar nu  mai mult de 3 t 34
c) Peste 3 t, dar  nu mai mult de 3 t 52
d) Peste 5 tone 64

MIJLOACE  DE  TRANSPORT  PE  APA
1. Luntre, barci fara motor , folosite pentrupescuit  si uz  personal 21
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56
3. Barci cu motor 210
4. Nave de sport si agrement *) 1119
5. Scutere de apa 210
6. Remorchere si impingatoare: x
     a) Pana la 500 CP inclusiv 559
     b) Peste   500 CP  si pana la 2.000 CP inclusiv 909
     c) Peste 2.000 CP si pana la  4.000 CP  inclusiv 1398
     d) Peste 4.000 CP 2237
8.Vapoare –pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta 182
9.Ceamuri, slepuri si barje fluviale: x
     a) Cu capacitate de incarcare pana la 1.500 tone  inclusiv 182
     b) Cu capacitate de incarcare de peste   1.500 tone si  pana la 3.000 
tone  inclusiv

280

     c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 490
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                                                            CAPITOLUL  V                                    
 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR  SI  A 

AUTORIZATIILOR

Art. 267 alin. (1)   Taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism, in mediul rural

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 
2013

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa , in lei
     a)  Pana la 150 mp inclusiv 3
     b)  Intre 151 si 250 mp inclusiv 3,5
     c)  Intre 251 si 500 mp inclusiv 4,5
     d)  Intre501 si 750 mp inclusiv 6
     e) Intre 751 si 1.000 mp inclusiv 7
     f)  Peste 1.000 mp 7 + 0,01  lei mp 

pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp
Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de forjare sau excavari

 8 lei 
pentru fiecare  m² afectat 

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

 8lei 
pentru fiecare  m²  de suprafata 

 ocupata de constructie



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

13 lei
 pentru fiecare racord

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

15  

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

9

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

                                        1. in mediul rural 15

                                         2. in mediul urban x
Art. 268 alin. (2)
Taxa pentru elibararea autorizatiilor  de fuctionare

20

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

32

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

80

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

4195
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CAPITOLUL VI

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art. 271 alin. (1) 
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

NIVELURILE APLICABILE  PENTRU ANUL 
FISCAL 2013

- lei/mp sau fractiune de mp
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 
deruleaza o activitate  econimica

32

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

23
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CAPITOLUL  VII

IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE



Art. 275 alin. (2)
Manifestarea  artistica sau activitatea distractiva

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 
FISCAL  2013

- lei -
a) in cazul videotecilor 2
b) in cazul discotecilor 3
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CAPITOLUL  VII

TAXA XEROX – FOTOCOPIERE
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013

 
FORMAT   A 4 FORMAT   A 3

FATA 
 0,25 lei

FATA – VERSO
0,5 lei

FATA 
 0,5 lei

FATA – VERSO
1,0 lei

Anexa nr. 13

TAXA  MOPEDE SI TAXA ANUALA PENTRU VEHICULE LENTE, ECHIPAMENTE 
SAU ALTE UTILAJE CARE FOLOSESC INFRASTRUCTURA LOCALA

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013

Nr. crt. SPECIFICATIE
-lei/an-

1. Taxa inmatriculare mopede    50
2. Taxa  radiere    50

3.
Taxa anuala pentru vehicule lente, echipamente sau alte 
utilaje care folosesc infrastructura locala 34

                                                                                                                      

   Anexa  nr. 14

LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
CAPITOLUL I 

        Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul 
Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa inalta Curte de casatie si Justitie si de notarii 

publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice



NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013
Nr. 
crt.

Extras din norma juridica  - Lei -

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

2

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 proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in 
bilete de proprietate:

x

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

4. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila  a schimbarii numelui si sexului 15
5. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila  a  desfacerii casatoriei 2
6. Transcrierea , la cerere, in registrele de stare civila romane a actelor de stare civila 

intocmite de autoritatile straine
2

7. Reconstituirea si intocmirea ulterioara , la cerere , a ctelor de stare civila 2
8. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute , sustrase, distruse sau 

deteriorate
2

                                                                                                                                                 Anexa nr. 15

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii  funciar  nr. 

18/19991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
dobandite in baza Legii  funciar  nr. 18/19991, republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru 
terenurile agricole si forestiere

15

      PRIMAR,                                                                                    INTOCMIT   REFERENT,
MIHAILA NICOLAE                                                                   NASTASE STEFAN ROMEO


