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CONSILIUL LOCAL BUCU                                                                                                                                 ANEXA NR. 1 
JUDETUL IALOMITA                                                                                     LA HOTARAREA NR._____/_________ 2012
==========================================================================================

T   A   B   L   O   U   L
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI 

AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013 

I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite si taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU INTR-O 
ANUMITA SUMA IN LEI SI CARE SE INDEXEAZA/AJUSTEAZA, IN CONDITIILE ART.292 SI RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), 

PRECUM SI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART.294ALIN.(7)

CAPITOLUL II – IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI
A.  PERSOANE FIZICE                                                             

Art. 251  alin(1)  In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea 
                             impozabila a cladirii.

VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice

Art.251 alin.(3)

Tipul cladirii

     NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013
                                Valoarea impozabila                  -lei /m2-
Cu instalatii  de apa,  canalizare,  electrice 
si incalzire (conditii cumulative)

Fara instalatii  de apa,  canalizare, 
electricitate sau incalzire

1



A. Cladire  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 

806 478

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

219 137

C. Cladire-anexa 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 

137 123

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

82 54

E.In cazul contribuabilului care detine la aceiasi adresa incaperi am-
plasate 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 aceiasi adresa incaperi am-
plasate 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

Nota:Fata de valorile determinate cf.tabelului de mai sus se aplica
Coeficientul de corectie de 1,10 ;nu se stabilesc majorari.
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  Nivelurile stabilite pentru anul fiscal 2013 sunt prevazute in  H.G.nr. 956/19 august 2009     
 Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati,
cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul de mai sus.
Art. 251 alin. (5) Valoarea  impozabila  a  cladirii  se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea
valorii  determinate  conform  alin. (3) cu coeficientul  de  corectie corespunzator ( comuna Bucu   este de rangul IV-conform  Legii  nr.315/2001
privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national-sectiunea a IV-a ; unica zona din cadrul localitatii este zona A)

Zona din cadrul localitatii Rangul localitatii Coeficient de corectie pozitiva
A IV 1,10
B IV -s-a stabilit numai zona A
C IV -s-a stabilit numai zona A
D IV -s-a stabilit numai zona A

   Nota:Incepand cu anul 2007,pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,concesionate,inchiriate,
             date in administrare ori in folosinta,dupa caz,persoanelor juridice,se stabileste taxa pe cladiri,care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,
             locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri.
Art. 251 alin(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alineatelor de mai sus, se reduce in 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 fiscal de referinta ;
                 b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
                          - Reducerile prevazute de la lit.a si b se acorda pe baza de cerere insotita de autorizatia de construire sau actul notarial de dobandire a
                           bunului imobil pentru care se solicita reducerea. 
Art. 251 alin(8) In  cazul  cladirii  utilizate  ca  locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de m2, valoarea impozabila a acesteia, determinata 
conform alinetalor de mai sus, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m2 sau fractiune din acestia.
Art.251 alin.8^1In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire,consolidare,modernizare,modificare sau extindere,din punct de vedere 
fiscal,anul terminarii se reactualizeaza,astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.
 Art. 252*)(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
    a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
    (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
    (3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în 
care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
    (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor 
administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul 
declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
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B. PERSOANE JURIDICE NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013
Cota aplicata asupra valorii de inventar a cladirii (%)

Art. 253 alin. (2) – cota de imp. stab. prin H.C.L.- ptr. cladiri reevaluate 1,5%
Fata de valoarea rezultata se aplica majorarea de: Nu se stabilesc majorari
Art. 253 alin. (6) - cota de imp. stab. prin H.C.L.- ptr. cladiri nereevaluate:
- in ultimii 3 ani
-in ultimii 5 ani

20%
40%

Fata de valoarea rezultata se aplica majorarea de: Nu se stabilesc majorari
  Art. 253 alin. (3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii,conform prevederilor legale in 
vigoare.  
  Art. 253 alin. (3^1)   In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere 
fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor 
respective.    
  Art. 253 alin. (4)   In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
  Art. 253 alin. (5)  In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladirii este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, 
inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului – persoana juridica.
    Art. 253   alin. (7)  In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intrega durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli :
     a)  impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar ;
     b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului,  
conform prevederilor legale in vigoare ;
     c)  in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator.
  Art. 253 alin. (8)  Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau conservare, chiar daca valoarea sa a fost 
recuperata integral pe calea amortizarii.
   a se vedea si Art. 249 alin. (3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori 
in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public,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.            
(9)Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic este de  6% din valoarea de inventar a cladirii,conform prevederilor 
Hotararii Consiliului local care aproba prezenta anexa.
Art.254-6^1Declararea cladirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
Art 254 alin. (7)  -abrogat prin O.G.nr.30/2011
Art.254 alin.(8)-Atat in cazul persoanelor fizice,cat si in cazul persoanelor juridice,pentru cladirile construite potrivit Legii nr.50/1991,republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare,data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:
a)pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire,data intocmirii procesului-verbal de receptie,dar nu mai tarziu de 15 zile de la 
data terminarii efective a lucrarilor;
b)pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire,data din aceasta,cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de 
lege;
c)pentru cladirile  ale  caror  lucrari  de constructii  nu au fost  finalizate  la  termenul  prevazut  in autorizatia  de construire  si  pentru care  nu s-a solicitat  prelungirea  valabilitatii 
autorizatiei,in conditiile legii,la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri,in speta pereti si 
acoperis.Procesul verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire,consemnandu-se stadiul lucrarilor,precum si suprafata construita 
desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.
Art.254 alin.(9) Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in 
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CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN

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

Zona in cadrul localitatii
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013

Nivelurile impozitului /taxei conform rangului IV al localitatatii
Lei: Se aplica majorarea de:

A 766 Nu se stabilesc majorari
B - S-a stabilit numai zona A
C - S-a stabilit numai zona A
D - S-a stabilit numai zona A

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE 
TERENURI CU CONSTRUCTII

Art.258 alin. (4)                                                                                                                                                                                                  - lei /ha**-
Nr.
Crt.

                                                                               Zona
Categoria de folosinta

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL  2013

Zona A Zona B Zona C Zona D
Lei: %majorare Lei: %majorare Lei: %majorare Lei: %majorare

1. Teren arabil 24 x x x x x x x
2. Pasune 18 x x x x x x x
3. Faneata 18 x x x x x x x
4. Vie 40 x x x x x x x
5. Livada 46 x x x x x x x
6. Padure sau alt teren cu vegetatie  forestiera 24 x x x x x x x
7. Teren cu ape 13 x x x x x x x
8. Drumuri si cai ferate x x x x x x x x
9. Neproductiv x x x x x x x x
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NOTA     : -La valorile de mai sus se aplica si coeficientul de corectie corespunzator rangului IV,respectiv 1,10.Unica zona stabilita este zona A.
Nu se stabilesc majorari.  

*) „In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjurilor la       a 
doua  zecimala  in  urma  conversiei  generata  de  aplicarea  Legii  nr. 348/2004  privind  denominarea  monedei nationale, s-a procedat la raportarea
nivelurilor impozitului pe teren in lei/ha, tinand seama de faptul ca 1 m2  = 0,0001 ha.

**)Pentru cladirile  proprietate  publica  sau privata  a  statului  ori  a  unitatilor  administrativ-teritoriale,concesionate,  inchiriate,date  in  administrare  ori  in 
folosinta,  dupa  caz,  persoanelor  juridice,se stabileste taxa pe cladiri,care  reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului  de 
administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri.

***)In cazul in  care o  cladire  se afla  in  proprietatea comuna a doua sau mai multor persoane,fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza 
impozitul pentru spatiile situate in partea din  cladire  aflate  in  proprietatea  sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in 
comun,fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.

****)In intelesul prezentului  titlu(Codul fiscal),cladire  este  orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia,indiferent de denumi-
rea  ori de  folosinta sa,si care are una sau mai multe incaperi ce  pot servi la adapostirea de oameni,animale,obiecte,produse,materiale,instalatii,echipa-
mente si alte asemenea,iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul,indiferent de materialele din care sunt construite.Incaperea 
reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

*)Art.258(7)-Inregistrarea  in  registrul  agricol a  datelor  privind  cladirile  si terenurile,a titularului dreptului de proprietate asupra acestora,precum si
schimbarea  categoriei  de folosinta se pot face numai pe baza de documente,anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie
sau,in lipsa acestuia,a unui membru major al gospodariei,potrivit normelor prevazute la art.293,sub sanctiunea nulitatii.

**)Art.258(8)-Atat  in  cazul  cladirilor cat  si  al terenurilor ,daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala
rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7 /1996,republicata,pentru  determinarea sarcinii fiscale
se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale,dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.
    Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale,in registrul agricol,precum si  in cartea funciara,iar modificarea sarci-
nilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva,ca anexa 
la declaratia fiscala.
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IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Art. 258 alin.(6)                                                                                                                                                                                                     -lei/ha-

Nr.
Crt. Categoria de folosinta

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL  2013

ZONA  A ZONA  B ZONA  C ZONA  D
Lei: %majorare Lei: % maj. Lei: % maj. Lei: % maj.

   1.     Teren cu constructii 27 x x x x x x x
   2. Arabil 43 x x x x x x x
   3. Pasune 24 x x x x x x x
   4. Faneata 24 x x x x x x x
   5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 48 x x x x x x x
   5.1 Vie pana la intrarea pe rod x x x x x x x x
   6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 48 x x x x x x
   6.1 Livada pana la intrarea pe rod x x x x x x x x
   7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui 

prevazut la nr. crt. 7.1
14 x x x x x x x

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

x x x x x x x x

   8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 5 x x x x x x x
   8.1 Teren cu amenajari piscicole 29 x x x x x x x
   9. Drumuri si cai ferate x x x x x x x x
  10. Teren neproductiv x x x x x x x x

NOTA     :   Impozitul  pe terenul amplasat in extravilanul localitatii  se  stabileste prin inmultirea numarului de hectare ale  terenului cu sumele cores-
punzatoare prevazute in tabelul de mai sus si  coeficientul  de  corectie  de  1,10 corespunzator rangului IV al localitatii;Nu se aplica majorari sta-
Bilite de Consiliul local.

        *Incepand  cu  1  ianuarie  2007,pentru  terenurile  proprietate  publica  sau  privata  a  statului  ori  a  unitatiloradministrativ-
teritoriale,concesionate,inchiriate,  date  in  administrare  sau  folosinta,s-a  stabit  taxa  pe  teren  care  reprezinta  sarcina  fiscala  a  a  
concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe teren.
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Art. 258 alin. (8)    Atat  in  cazul  cladirilor, cat  si  al  terenurilor daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia
                                 reala  rezultata  din  masuratorile  executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru
                                 determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.
                                  Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar  
                                 modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de 
                                 specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
 Art. 259 alin. (6^1) Abrogat prin O.G.nr.30/2011

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

*)Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma „impozitul pe mijloacele de transport“ inlocuieste sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport“
Art. 261 alin  (3). In cazul unui mijloc de  transport  care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe   
                               mijlocul de transport se datoreaza de locatar.
Art. 261 alin (4).  In  cazul  in  care  contractul  de  leasing  inceteaza  altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este   
                              datorat de locator.
                                                            
Art. 263 alin (2) . In cazul oricaruia dintre autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia
                              prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator :

Tipuri de autovehicule

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013
Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta

Lei: Majorare care se aplica:
1 .Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica     de pana la 1600 cm3, inclusiv 8

X

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, 
inclusiv

18 X

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

72 X

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, 
inclusiv 144 X
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 290 X
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 X
7. Alte  vehicule  cu  tractiune  mecanica  cu  masa  totala  maxima 
autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30 X

   8. Tractoare inmatriculate 18 X
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 Nota :nu se stabilesc majorari
 Reguli  generale -Art.261  (1) - Orice   persoana   care   are  in proprie-
tate  un  mijloc  de  transport  care  trebuie  inmatriculat  in  Romania 
datoreaza  un impozit anual pentru mijlocul de transport,cu exceptia ca-
zurilor in  care prezentul capitol(din codul fiscal) prevede altfel. 
(2) Impozitul  prevazut  la  alin.(1), denumita  in  continuare impozit pe 
mijloacele  de  transport,se  plateste  la bugetul local al unitatii adminis-
trativ-teritoriale unde persoana isi are  domiciliul, sediul  sau punctul de
lucru,dupa caz ;
(3)In cazul  unui  mijloc de transport care face obiectul unui contract de
leasing financiar,pe intreaga  perioada  a  acestuia,impozitul pe mijlocul
de transport se datoreaza de locatar.
(4)In cazul in care  contractul  de  leasing  inceteaza  altfel decat prin a-
jungerea la  scadenta,impozitul pe mijlocul de transport este datorat de
locator.

 Art.262 -Scutiri
Impozitul  pe  mijloacele  de  transport 
nu se aplica pentru :

a)autoturismele,motocicletele  cu  atas 
si  mototriciclurile  care  apartin 
persoanelor cu handicap locomotor si 
care  sunt  adaptate  handicapului 
acestora.

b)navele fluviale de pasageri...……….
c)mijloacele  de  transport  ale 
institutiilor publice ;
d)mijloacele de transport ale persoane-
lor  juridice, care  sunt utilizate pentru
servicii de transport public de pasageri 
in regim  urban sau suburban,inclusiv 
transportul  de  pasageri  in  afara unei 
localitati,daca tariful de transport este 
stabilit in conditii de transport public.
e)vehiculele  istorice  definite conform
prevederilor legale in vigoare.
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Art.263 alin.(4)

In cazul unui Autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata  egala  sau mai mare de  12 tone,impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul  urmator :

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 
admisa

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013

I  M  P  O  Z  I  T  U  L
(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 X X
   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 367 517
   4. Masa de cel putin  15 tone,dar  mai mica de 18 tone
  5. Masa de cel putin 18 tone

517
517

1.169
1.169

II.  trei 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
  7. Masa de cel putin 26 tone

947
947

1.472
1.472

III.  patru axe
   1.  Masa de cel putin  23 tone,dar mai mica de 25 tone 615 623
   2.  Masa de cel putin  25 tone,dar mai mica de 27 tone 623

973                            
973

   3.  Masa de cel putin  27 tone,dar mai mica de 29 tone                                1.545           
   4.  Masa de cel putin  29 tone,dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291
   5   Masa de cel putin  31 tone,dar mai mica de 32 tone
   6.  Masa de cel putin 32 tone

1.545
1.545

2.291
2.291



Art.263 alin.(5)
In cazul unei Combinatii de autovehicule,un autovehicul articulat sau tren rutier,

de transport marfa cu masa totala maxima autorizata  egala sau mai mare de 12 tone,impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator :

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013
I  M  P  O  Z  I  T  U  L

(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 X X
   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 28 tone
   9.  Masa de cel putin 28 tone

747
747

1.310
1.310

II. Vehicule  cu 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 nu mai mult de 31 de tone 871 1.429
   6.  Masa de cel putin  31 tone,dar mai mica de 33 de tone 1.429 1.984
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   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
   9.   Masa de cel putin 38 tone

1.984
1.984

3.012
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
   3.   Masa de cel putin 40 tone

2.197
2.197

2.986
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
   4.   Masa de cel putin 44 tone

2.679
2.679

3.963
3.963

V.  3+3 axe

   1.   Masa de cel putin  36  tone,dar mai mica de 38  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
   4.   Masa de cel putin 44 tone

1.434
1.434

2.283
2.283

Nota:Conform art.295 alin.(5) din Codul fiscal,veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilita in conformitate cu prevederile art.263 
alinieatele nr.(4) si (5),precum si amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere,modernizare,reabilitare si cons-  
truire  a  drumurilor  locale  si  judetene,din  care  60% constituie  venituri  la  bugetul  local  si  40% constituie  venituri  la  bugetul  judetean.Nu  se  aplica  
majorari  stabilite de Consiliul local,cf.art.287 CF.
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 Art. 263 alin.(6)                              
                                Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totala maxima autorizata NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013
Impozitul – lei /an

Majorare care se aplica:
a) Pana la 1 tona inclusiv 8 X
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 29 X
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45 X
d) Peste 5 tone 55 X
Art. 263 alin.(7)                                                              Mijloace de transport pe apa
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 18 X
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 48 X
3. Barci cu motor 181 X
4. Nave de sport si agrement *)  964 X
5. Scutere de apa 181 X
6.Remorchere si impingatoare : X X
a) pana la 500 CP inclusiv 482 X
b)peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv 783 X
c)peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv 1.205 X
d)peste 4.000 CP 1.928 X
7.Vapoare-pentru fiecare tdw sau fractiune din aceasta 157 X
8.Ceamuri,slepuri si barje fluviale: X X
a)cu capacitatea de incarcare de pana la 1.500 de tone inclusiv 157 X
b)cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 de tone si pana  la 3000 tone 
inclusiv

241 X

c)cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone 422 X
Art. 264 alin. (4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza  un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul  de lucru  are
                              obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii 
                              administratiei  publice  locale  pe  a  carei  raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30  de zile
                              inclusiv de la modificarea survenita.
Art. 264 alin. (5) -Abrogat de OG.nr.30/2011
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TAXE DE TIMBRU
 II. LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA – LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică
NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL 2013

Taxa, in lei 
CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât 

cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe 
lângă Inalta  Curte  de  Casatie  si  Justiţie  şi  de notarii  publici, 
precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

x

 1.  Eliberarea  de  către  organele  administraţiei  publice  centrale  şi 
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, 
în  exercitarea   atribuţiilor  lor,  sunt  în  drept  să  certifice  anumite 
situaţii  de  fapt,  a  certificatelor,  adeverinţelor  şi  a  oricăror  alte 
înscrisuri  prin  care  se  atestă  un  fapt  sau  o  situaţie,  cu  excepţia 
acelor  acte  pentru  care  se  plăteşte  o  altă  taxă  extrajudiciară  de 
timbru mai mare 

2
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 2. Eliberarea certificatului de producator # Punct abrogat prin art.80 
lit.j) din 

     O.G. nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale
 3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de 

animal:
x

         - pentru animale sub 2 ani 2
         - pentru animale peste 2 ani 2
4.  Certificarea  (transcrierea)  transmisiunii  proprietăţii  asupra 

animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: x
         - pentru animale sub 2 ani 2
         - pentru animale peste 2 ani 4
 5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală Se va aplica pct.1
 6.  Eliberarea,  la  cerere.  a  certificatelor  medico-legale  şi  a  altor 

certificate medicale folosite în justiţie 2
 7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
 8.  Înregistrarea,  la  cerere,  în  actele  de  stare  civilă  a  schimbării 

numelui şi a sexului 13
 9.  Înregistrarea,  la  cerere,  în  actele  de  stare  civilă  a  desfacerii 
căsătoriei

2

10.  Transcrierea,  la  cerere,  în  registrele  de  stare  civilă  române,  a 
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2

11. Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de 
stare civilă

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul  celor pierdute, 
sustrase, distruse sau deteriorate 2

CAP.2.  Taxe  pentru  eliberarea  sau  preschimbarea  actelor  de 
identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru 
eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

x

1. Acte de identitate: x
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      a)  eliberarea  sau  preschimbarea  cărţilor  de  identitate  pentru 
cetatenii  romani,eliberarea  sau  prelungirea  valabilitatii  actelor  de 
identitate  pentru  cetatenii  straini  si  pentru  persoanele  fara 
cetatenie,precum  si  inscrierea  mentiunilor  privind  schimbarea 
domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani

4

      b)  înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului  sau a 
reşedinţei

Abrogat de O.G.nr.70/2009

      c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale 
persoanelor fără cetăţenie 5
     d)  eliberarea  unor  noi  cărţi,  buletine,  carnete  de  identitate  şi 
legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat de O.G.nr.70/2009
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea 

unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei Abrogat de O.G.nr.70/2009
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit  2
CAP.3.  Taxe pentru  examinarea  conducătorilor  de  autovehicule  în 

vederea obţinerii permiselor de conducere x
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de 

conducători de autovehicule: x
      a)  obţinerea permisului  de conducere  pentru autovehicule din 
categoriile si subcategoriile A,A1,B,B1 si B+E  5
      b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
din categoria A Abrogat de O.G.nr.70/2009
      c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E Abrogat de O.G.nr.70/2009
     d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
aparţinând  uneia  dintre  categoriile  sau  subcategoriile 
C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb si Tv

24

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

Abrogat de O.G.nr.70/2009
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     f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoriile C+E, D+E Abrogat de O.G.nr.70/2009

2.  Taxe  pentru  examinarea  persoanelor  carora  le-a  fost  anulat 
permisul de conducere,
pentru categoriile cuprinse in permisul anulat,precum si a persoanelor 
care au fost
respinse de 3 ori  la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii  a 
permisului de con-
ducere,precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de 
conducatori de
autovehicule,cu exceptia celor pentru categoriile B,B1,B+E

72

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

Abrogat de O.G.nr.70/2009

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei 
ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de 
conducere

Abrogat de O.G.nr.70/2009

CAP.4.  Taxe  de  înmatriculare  a  autovehiculelor  şi  remorcilor, 
autorizare           provizorie  de  circulaţie  şi  autorizare  de 
circulaţie pentru probe

x

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor 
şi remorcilor: x

       a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de 
până la 3.500 kg inclusiv

 
  52

       b)  autovehicule şi  remorci cu masa totală maximă autorizată 
cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv

  
 Abrogat de O.G.nr.70/2009

       c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 3.500 kg    125
2.  Taxa  de  autorizare  provizorie  a  circulaţiei  autovehiculelor  şi 

remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
   
 8
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3. Taxe de autorizare a circulaţiei  pentru probe a autovehiculelor şi 
remorcilor

357

Cap IV^1-TAXA PENTRU FURNIZAREA DE DATE
1. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea 

unor date din
Registrul  national  de  evidenta  a  persoanelor,precum si  dinRegistrul 
national  de  evidenta  a  permiselor  de  conducere  si  certificatelor  de 
inmatriculare si din registrele
judetene  si  al  municipiului  Bucuresti  de  evidenta  a  permiselor  de 
conducere si certifi-
catelor de inmatriculare

4

CAP.5.  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  asupra  terenurilor 
dobandite  in  baza  Legii  fondului  funciar 
nr.18/1991,republicata,cu modificarile si completarile

   ulterioare cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere *)

Nu se datoreaza

*) Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate 
asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 
34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate,eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se 
fac gratuit.

- /// -
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TAXE DE TIMBRU
 II. LEGEA NR.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

Extras din norma juridică
NIVELURILE  STABILITE

PENTRU ANUL 2013 
Taxa, in lei 

Art.2. (1)  Acţiunile  şi  cererile  evaluabile  în  bani,  introduse  la 
instanţele judecătoreşti, se taxează astfel: X
a)pana la valoarea de 50 lei 6
b)intre 51 lei si 500 lei 6 lei + 10%

pentru ce depaseste 50 lei
c)intre 501 si 5.000 lei 51 lei + 8%

pentru ce depaseste 500 lei
d)intre 5.001 si 25.000 lei 411 lei + 6%

pentru ce depaseste 5.000 lei
e)intre 25.001 si 50.000 lei 1611 lei + 4%

pentru ce depaseste 25.000 lei
f)intre 50.001 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  aferentă  acestei  contestaţii  nu  poate  depăşi 
suma de .......................*), indiferent de valoarea contestată(contestatia la 
executarea silita)

pana la 194 lei *)
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Art.3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: X
         a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept 
nepatrimonial 19
         a¹)  cereri  în  anularea  sau declararea  nulităţii  unui  act  juridic 
nepatrimonial

12

         b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor 
încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de 
ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 

10

         c)- cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor
            -stabilirea masei succesorale
            -cereri de raport

            -cereri de reductiune a liberalitatilor

            -cereri de partaj

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 
reantregita prin reductiunea liberalitatilor

3 % la valoarea masei partajabile
         d) cereri de recuzare în materie civilă 4
         e) cereri  de suspendare a executării  silite, inclusiv a executării 
vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii 10
         f)  cereri  de perimare şi cereri  pentru eliberarea ordonanţei  de 
adjudecare

10

         g) contestaţii în anulare 10
         h) cereri de revizuire 10
         i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea 
unei porţiuni de teren 19
         j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi 20 % din valoarea bunului a carui posesie 

se solicita sau asupra caruia se solicita 
constituirea unei

servituti
        k) cereri de strămutare în materie civilă 4
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        l)  cereri  pentru  investirea  cu  formulă  executorie  a  hotărârilor 
judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri 
sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4

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

x

                - cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea 
dreptului  pretins,  precum  şi  pentru  eliberarea  unui  certificat,  unei 
adeverinţe sau oricărui alt înscris

4

                - cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi 
repararea pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult 
de .........*)

39*)

         n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, 
precum şi cereri de repunere în termen 4
         o) cereri pentru încuviinţarea executării silite 10
         o¹) cereri pentru emiterea somaţiei de plată 39
         p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi 
aeronavelor 388
         r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă 
prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca 
asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit: 

x

               - înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39
               - efectuarea de comisii rogatorii 78
         s) cereri de înfiinţare a popririi
         S)cereri pentru repunerea pe rol,cand suspendarea judecarii se 
datoreaza partilor

10
50 % din taxa judiciara de timbru pentru 

cererea sau actiunea a carei judecare a fost 
suspendata

         t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii 
de  pe  hotărârile  judecătoreşti,  cu  menţiunea  că  sunt  definitive  sau 
irevocabile

2
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         ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, 
pentru fiecare exemplar de copie în parte 1 leu /pagină
         ţ¹) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă 
fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu 
privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1

         u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, 
de fiecare comunicare 4
         v) cereri  adresate Ministerului  Justiţiei  pentru supralegalizarea 
înscrisurilor  sau  copiilor  de  pe  înscrisuri,  destinate  a  fi  utilizate  în 
străinătate

1

         x)  cereri  adresate  Ministerului  Justiţiei  pentru  autorizarea 
traducătorilor şi interpreţilor 19
Art.4. Cereri  pentru acordarea personalităţii  juridice,  pentru autorizarea 
funcţionării x
         a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 39
         b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop 
lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop 
lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

19

Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator 
se taxează după cum urmează: x
         a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, 
pentru constatarea încălcării  acestora şi  repararea prejudiciilor,  inclusiv 
plata  drepturilor  de  autor  şi  a  sumelor  cuvenite  pentru  opere  de  artă, 
precum şi  pentru luarea de măsuri  în  scopul  prevenirii  producerii  unor 
pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39

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

39

Art.6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri: x
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        a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, 
precum  şi  pentru  modificarea  actelor  constitutive  ale  acestora,  cereri 
pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a 
unei societăţi comerciale

39

        b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 39
        c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr.85/2006 
privind procedura 
insolventei cu modificarile si completarile ulterioare,si al O.G.nr.10/2004 
privind  procedura  reorganizarii  judiciara  si  a  falimentului  institutiilor  de 
credit

120

Art.7.  Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare 
la raporturile de familie sunt următoarele x
        a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.1 şi 2 din Codul 
familiei  39
        b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.3 din Codul 
familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau 
acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară

8

        c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit 
art.100 alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor 
minori,  introdusă  separat  de  acţiunea  de  divorţ,  pentru  cererile  de 
reîncredinţare  a  copiilor  minori  ulterior  divorţului,  pentru  acţiunea 
introdusă de un părinte care a recunoscut  unul  sau mai mulţi  copii,  în 
scopul purtării  numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a 
copiilor  minori  din  afara  căsătoriei,  formulate  potrivit  art.65  din  Codul 
familiei

6

Art.8. (1) Cererile  formulate potrivit  Legii  notarilor  publici  şi  a activităţii 
notariale nr.36/1995 se taxează după cum urmează: x
        a)  cereri  pentru  soluţionarea  conflictelor  de competenţă  dintre 
birourile notarilor publici 8
        b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire 
a unui act notarial 8
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        c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului 
public de către Ministerul Justiţiei 4
Art.8¹.  (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe 
hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxează cu ...............*) 2 *)
 Art.8². Cererile  formulate  potrivit  Legii  nr.188/2000  privind  executorii 
judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după 
cum urmează:

x

       a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile 
executorilor judecătoreşti 8
       b)  plângeri  împotriva  refuzului  executorului  judecătoresc  de  a 
îndeplini un act sau de a efectua o executare silită 8
      c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului 
judecătoresc 4
Art.9  (6)  Acţiunile  şi  cererile  prevăzute  de  Decretul-lege  nr.115/1938 
pentru  unificarea  dispoziţiilor  privitoare  la  cărţile  funciare  şi  de  Legea 
cadastrului  şi  a publicităţii  imobiliare nr.7/1996,  altele decât  cererile  de 
efectuare a operaţiunilor de publicitate

8

Art.11  
(1) Cererea pentru exercitarea apelului sau recursului impotriva hotararilor 
judecatoresti

(2) Se timbrează cu ....................*) cererile pentru exercitarea apelului sau 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ............  

50 % din taxa datorata pentru cererea sau 
actiunea neevaluabila in bani,solutionata 

de prima instanta
50% din taxa datorata la suma contestata,in 

cazul cererilor si actiunilor evaluabile in 
bani

4 *)
Art.12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, 
adresate  Ministerului  Justiţiei  sau  Parchetului  de  pe  lângă  Curtea 
Supremă de Justiţie       

8
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Art.13.  Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia 
celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii 8

III. Taxele de timbru pentru activitatea notariala 
     1)   Potrivit prevederilor art.VI pct.9 din Legea nr.343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, incepand cu data 
de 1 ianuarie 2007 se abroga dispozitiile O.G. nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata in 
M.Of. al Romaniei, Partea I, 
nr. 586 din 7 august 2002;
 „ART. 771 . –Cod fiscal:
      (1)  La transferul  dreptului  de  proprietate  si  al  dezmembramintelor  acestuia,  prin  acte  juridice  intre  vii  asupra 
constructiilor  de  orice  fel  si  a 
terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care 
se calculeaza astfel:
       a) pentru  constructiile  de  orice  fel  cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara 
constructii, dobandite intr-un termen
           de pana la 3 ani inclusiv:

- 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de trei ani:
-    2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
-    peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

       (2) Impozitul prevazut la alin. (1) ne se datoreaza in urmatoarele cazuri:
        a) la dobandirea  dreptului  de  proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de 
proprietate in  temeiul legilor

     speciale;
 b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si 
intre soti.
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(3) Pentru  transmiterea  dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza 
impozitul prevazut la alin.(1),
     daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul 
nefinalizarii procedurii 
     succesorale  in  termenul  prevazut  mai  sus,  mostenitorii  datoreaza un impozit  de 1% calculat  la  valoarea  masei 
succesorale.
(4) Impozitul  prevazut  la  alin. (1)  si  (3)  se  calculeaza  la  valoarea  declarata  de  parti  in  actul  prin  care  se  
transfera dreptul de proprietate sau 
      dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea declarata  este inferioara  valorii orientative stabilite prin expertiza 
intocmita de camera notarilor        
      publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiza,cu exceptia tranzactiilor incheiate intre rude ori 
afini pana la gr.al   II-lea  
      inclusiv,precum si intre soti,caz in care impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se 
transfera dreptul de proprietate.

       (5) Camerele  notarilor  publici  vor  actualiza,cel putin o  data  pe  an,  expertizele  privind valoarea de circulatie a  
bunurilor imobile care vor fi 
             comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
       (6) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula sise va incasa de notarul public inainte de autentificarea actului sau, 
dupa caz, intocmirea 
            incheierii  de finalizare a succesiunii.  Impozitul calculat si incasat se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare celei in care a fost  
            retinut.In cazul in care transfertul  dreptului  de proprietate sau al  dezmembramintelor acestuia,pentru situatiile 
prevazute la alin.(1) si (3),se reali-
            zeaza prin hotarare judecatoreasca sau prin alta procedura,impozitul prevazut la alin.(1)si (3) se calculeaza si se 
incaseaza de catre organul fiscal  
            competent.Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti definitive si irevocabile,comunica organului 
fiscal competent hotararea si
           documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii.Pentru alte 
proceduri decat cea notariala sau
           judecatoreasca,contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului,la 
organul fiscal competent,in ve-
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           derea calcularii impozitului.Pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a 
certificatelor de mostenitor sau
          dupa caz,a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri,registratorii de la birourile de carte funciara 
vor verifica indeplinirea obli-
          gatiei de plata a impozitului prevazut la alin.(1) si (3) si,in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit,vor 
respinge cererea de ins-
          criere pana la plata impozitului.
        (7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se  distribuie astfel:
                          a)o cota de 50% se face venit la bugetul consolidat;
                          b)o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor administrativ teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile 
imobile care au facut obiectul 
                             instrainarii.
        (8) Procedura  de  calculare,  incasare  si  virare a  impozitului  perceput in conditiile alin. (1) si (3), precum si obligatiile  
declarative se vor stabili prin 
              Norme  metodologice  emise  prin  ordin comun  al  ministrului finantelor publice si ministrului justitiei, cu consultarea 
Uniunii Nationale a Notarilor
              Publici din Romania“
 
                                                             PRESEDINTE                                                                                        SECRETAR
                                                        Aurel LEPADATESCU                                                                          Alexandru RACEANU

28


