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       MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
        CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                  ANEXA NR.1 
                                                                                                                                                          LA  HOTARAREA NR.380/22.12.2014 

TABLOUL 

 
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 

PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2015 

LA NIVELUL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 
I. CODUL FISCAL-TITLUL IX-Impozitele si taxele 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. 294 ALIN. (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 2015 

Valoare impozabila         -lei/m
2
 

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice 
si incalzire (conditii cumulative) 

Fara instalatii de apa, canalizare, 
electricitate sau incalzire 

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

 
935 

 
555 

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. 

 
254 

 
159 
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C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori 
din caramida arsa sau orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic.  

 
                             159 

 
                       143 

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. 

 
                               95 

 
                         63  

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol si/sau 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 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 

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 ( Municipiul Alexandria este de rangul II- conform Legii 
nr. 315/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritorului national-sectiune a -IV-a; zonele in cadrul localitatii sunt stabilite prin H.C.L. 
nr. 14/2008), prevazut in tabelul urmator: 

Zona din cadrul localitatii Rangul localitatii Coeficient de corectie pozitiva 

A                               II                             2,40 

B                               II                             2,30 

C                               II                             2,20 

D                               II                             2,10 

Art. 251 alin. (6) Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de trei niveluri si 8 apartamente, coeficientii de corectie prevazuti la art.251 
alin.(5) vor fi diminuati cu 0,10. 
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. 
Art.251 alin. (8)     In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 m2 , valoarea impozabila a acesteia, determinata 
conform alineatelor de mai sus, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m2 sau fractiune din acestia.    

Art.251alin.( (8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, 
astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă 
care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică 



 3

şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru 
menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în 
principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în 
condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 25% faţă de valoarea acesteia la data începerii 
executării lucrărilor. 
 

 

 

Art. 253 alin. (1), (3) Cota de impozit se aplica asupra valorii de inventar a cladirii care este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, 
inregistrata in contabilitatea proprietarului. 
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. (5^

1
) În cazul clădirilor care aparţin persoanelor juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca 

metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, valoarea impozabilă a acestora este valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un 
evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale. 
Art.253 alin. (6^

1) Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (6) se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea 
persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul 
cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2). 
Art. 253 alin. (7) In cazul cladirii care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga 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. 

B. PERSOANE JURIDICE NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2015 

Cota aplicata asupra valorii de inventar a cladirii  
Art.253 alin (2)-cota de imp stabilita prin HCLpentru cladiri reevaluate   1,50% 
Art.253 alin (6) 
a) cota de imp. stab.prin HCL ptr. cladirile  care nu au fost reevaluate in 
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta 
b) cota de imp. stab.prin HCL ptr. cladirile  care nu au fost reevaluate in 
ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta 
 

 
10%  

 

30%  
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Art. 253 alin. (9) Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea 
de inventar a cladirii. 
Art. 253 alin. (10) Sunt exceptate de la prevederile alin. (9) structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început 
lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. 
Art. 249 alin. (3*) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ- teritoriale, concesionate, inchiriate, date 
in administrare ori 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. 
 
 

 

 

 

 

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 2015 

Nivelurile impozitului/taxei conform rangului II de localitate 
 Pers. Fizice  Pers. juridice 

A 7.553 7.553 
B 5.269 5.269 
C 3.335 3.335 
D 1.763 1.763 

 

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

DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII 

   Art. 258 alin. (4)                                     Conform rangului II de localitate (coeficient de corectie 4,00)                                      - lei/ha 
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Nr. 
Crt. 

                                                 Zona          
 
 

Categoria de folosinta  

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2015 (inclusiv coeficientul de 

corectie 4,00) 

 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

p.fizice p.juridice p.fizice p.juridice p.fizice p.juridice p.fizice p.juridice 

1. Teren arabil 112 112 84 84 76 76 60 60 
2. Pasune 84 84 76 76 60 60 52 52 
3. Faneata 84 84 76 76 60 60 52 52 
4. Vie 184 184 140 140 112 112 76 76 

5. Livada 212 212 184 184 140 140 112 112 
6. Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera 
112 112 84 84 76 76 60 60 

7. Teren cu ape 60 60 52 52 32 32 x x 
8. Drumuri si cai ferate x x x x x x x x 
9. Teren neproductiv x x x x x x x x 

 
NOTA: - Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003, art. 258, alin. (5) in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul  de   corectie de 4,00 
corespunzator rangului II de localitate stabilit pentru municipiul Alexandria.  
 
Art. 256 alin. (5) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se 
datoreaza de locatar. 
Art. 256 alin. (6) In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator. 

 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 
Art. 258 alin. (6)                                                                                                                                                                                  - lei/ha- 
Nr. 

crt. 

 
Categoria de folosinta 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 

2015 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 

p.fiz p.jur. p.fiz. p.jur. p.fiz. p.jur. p.fiz. p.jur. 

1. Teren cu constructii 74 74 64 64 57 57 46 46 
2. Teren arabil 120 120 110 110 99 99 88 88 
3. Pasune 67 67 60 60 48 48 42 42 
4. Faneata 67 67 60 60 48 48 42 42 
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr crt.5.1 132 132 122 122 110 110 101 101 

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.6.1 134 134 122 122 110 110 101 101 
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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 
38 38 32 32 26 26 17 17 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 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 14 14 12 12 4 4 2 2 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 82 82 71 71 62 62 55 55 
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 extravilan se stabileste prin inmultirea numarului de hectare ale terenului cu sumele 

corespunzatoare prevazute in tabelul de mai sus. Impozitul a fost stabilit conform art. 258 alin. (6), astfel : 

- pentru  persoane fizice: s-a inmultit suma corespunzatoare din tabelul de la art. 258 alin. (6) cu coeficientii prevazuti la art. 251        

alin. (5), conform rangului II de localitate : coeficientul 2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru zona B, coeficientul 2,20 pentru 

zona C, coeficientul 2,10 pentru zona D. 

  

- pentru  persoane juridice -  s-a inmultit suma corespunzatoare din tabelul de la art. 258 alin. (6) cu coeficientii prevazuti la art. 251  

alin. (5), conform rangului II de localitate : coeficientul 2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru zona B, coeficientul 2,20 pentru 

zona C, coeficientul 2,10 pentru zona D. 

 

Art. 256 alin. (3)* Pentru terenurile proprietate publica sau privata (intravilane si extravilane) a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. 
 
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 lucrari 
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 ale lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la 
declaratia fiscala. 
 

 

CAPITOLUL IV 

 IMPOZITUL  PE MIJLOACELE  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 
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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 cm3  sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare  din tabelul urmator: 
 
 

Tipuri de autovehicule 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2015 

Suma in lei, pentru fiecare grupa de 200 cm
3 

 sau fractiune din 

aceasta 

 

Persoane fizice Persoane juridice 
I)Vehicule inmatriculate Lei/200 cmc sau fractiune din aceasta 
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv. 

8 8 
 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 1601 cm3 

si 2000 cm3 inclusiv. 
 

18 
 

18 
 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 2001 cm3 

si 2600 cm3 inclusiv. 
 

72 
 

72 
 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 2601 cm3 

si 3000 cm3 inclusiv. 
 

144 
 

144 
 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica  de peste 3001 cm3. 290 290 
 

6. Autobuze, autocare, microbuze. 24 24 
 

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

 
30 

 
30 

8. Tractoare inmatriculate 18 18 
 

II)Vehicule inregistrate  
1.Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200 cmc 
1.1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica decat 
4800 cmc 

4 4 

1.2.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare decat 
4800 cmc 

6 6 

2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150 lei/an 150 lei/an 
 

    Art. 263 alin. (3)   In cazul unui atas, impozitul unui mijloc de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele 
                                respective. 
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AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE 

 

 

Art. 263 alin. (4)  
 
 
 

 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata  

maxima admisa 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2015  
Impozitul in lei/an 

Persoane fizice 
Impozitul in lei/an 
Persoane juridice 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatica sau  
echivalentele 
recunoscute 
 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

Ax(e) 
motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatica sau  
echivalentele 
recunoscute 
 

Alte sisteme de 
suspensie 
pentru axele motoare 

I. Vehicule cu doua axe     
1. Masa de cel putin de 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133 0 133 
2. Masa de cel putin de 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367 133 367 
3. Masa de cel putin de 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517 367 517 
4. Masa de cel putin de 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.169 517 1.169 
5. Masa de cel putin 18 tone 517 1.169 517 1.169 
II. Vehicule cu trei axe     
1. Masa de cel putin de 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231 133 231 
2. Masa de cel putin de 17 tone, dar mai mica de 19 tone   231 474 231 474 
3. Masa de cel putin de19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615 474 615 
4. Masa de cel putin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947 615 947 
5. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone  947 1.472 947 1.472 
6. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472 947 1.472 
7. Masa de cel putin 26 tone 947 1.472 947 1.472 
III. Vehicule cu patru axe     
1. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623 615 623 
2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973 623 973 
3. Masa de cel putin de 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545 973 1.545 
4. Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
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5. Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
6. Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

 

 

 

COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI  RUTIERE) 
DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI  MARE DE 12 TONE 

Art.263 alin. (5)  

 
 

 

Numarul de axe si 

greutatea bruta incarcata 

maxima admisa 
 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2015 

Impozitul in lei/an 
Persoane fizice 

Impozitul in lei/an 
Persoane Juridice 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatica sau  
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 
motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatica sau  
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 
motoare 

I. Vehicule cu 2+1 axe     
 
1. Masa de cel putin de 12 tone,  
dar mai mica de 14 tone 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

2. Masa de cel putin de 14 tone, 
dar mai mica de 16 tone 

0 0 0 0 

3. Masa de cel putin de 16 tone, 
dar mai mica de 18 tone 

0 60 0 60 

4. Masa de cel putin de 18 tone, 
dar mai mica de 20 tone 

60 137 60 137 

5. Masa de cel putin de 20 tone, 
dar mai mica de 22 tone 

137 320 137 320 

6. Masa de cel putin de 22 tone, 
dar mai mica de 23 tone 

320 414 320 414 

7. Masa de cel putin de 23 tone, 
dar mai mica de 25 tone 

414 747 414 747 

8. Masa de cel putin de 25 tone, 
dar mai mica de 28 tone 

747 1.310 747 1.310 

9. Masa de cel putin 28 tone 747 1.310 747 1.310 
II.Vehicule cu 2+2 axe     
1. Masa de cel putin de 23 tone, 128 299 128 299 
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dar mai mica de 25 tone 
2. Masa de cel putin de 25 tone,  
dar mai mica de 26 tone 

299 491 299 491 

3. Masa de cel putin de 26 tone, 
dar mai mica de 28 tone 

491 721 491 721 

4. Masa de cel putin de 28 tone, 
dar mai mica de 29 tone 

721 871 721 871 

5. Masa de cel putin de 29 tone, 
dar mai mica de 31 tone 

871 1.429 871 1.429 

6. Masa de cel putin de 31 tone, 
dar mai mica de 33 tone 

1.429 1.984 1.429 1.984 

7. Masa de cel putin de 33 tone, 
dar mai mica de 36 tone 

1.984 3.012 1.984 3.012 

8. Masa de cel putin de 36 tone, 
dar mai mica de 38 tone 

1.984 3.012 1.984 3.012 

9. Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
III. Vehicule cu 2+3 axe  

 
   

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

1.579 2.197 1.579 2.197 

2. Masa de cel putin de 38 tone, 
dar mai mica de 40 tone 

2.197 2.986 2.197 2.986 

3. Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 
IV. Vehicule cu 3+2 axe     
1. Masa de cel putin de 36 tone, 
dar mai mica de 38 tone 

1.395 1.937 1.395 1.937 

2. Masa de cel putin de 38 tone, 
dar mai mica de 40 tone 

1.937 2.679 1.937 2.679 

3. Masa de cel putin de 40 tone, 
dar mai mica de 44 tone 

2.679 3.963 2.679 3.963 

4. Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 
V. Vehicule cu 3+3 axe     
1. Masa de cel putin de 36 tone, 
dar mai mica de 38 tone 

794 960 794 960 

2. Masa de cel putin de 38 tone, 
dar mai mica de 40 tone 

960 1.434 960 1.434 

3. Masa de cel putin de 40 tone, 1.434 2.283 1.434 2.283 
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dar mai mica de 44 tone 
4. Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 
 
  

Art.263 alin.(6)                                                     

REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE 

 
Masa totala maxima autorizata 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2015 
Impozitul- lei/an 

Persoane fizice Persoane juridice 
a) Pana la 1 tona, inclusiv 9 9 
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52 
d) Peste 5 tone 64 64 
Art.263 alin. (7)                                                    MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2015 

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

21 21 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 56 
3. Barci cu motor 210 210 
4. Nave de sport si agrement  1119  1119 
5. Scutere de apa 210 210 
6. Remorchere si impingatoare:  x x 
    a) pana la 500 CP, inclusiv 559 559 
    b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP, inclusiv 909 909 
    c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP, 
inclusiv 

1.398 1.398 

    d) peste 4.000 CP 2.237 2.237 
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau 
fractiune din acesta   

182 182 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: x x 
    a) cu capacitate de incarcare de pana la 1.500 
tone,  inclusiv 

182 182 

    b) cu capacitate de incarcare de peste 1.500 
de tone si pana la 3.000 tone,  inclusiv 

280 280 

    c) cu capacitate de incarcare de peste 3.000 
tone 

490 490 
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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 

urban 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2015 

Suprafata pentru care se obtine certificatul 
de urbanism 

Taxa- lei 

Persoane fizice Persoane juridice 

a) Pana la 150 m2, inclusiv 5 5        
b) Intre 151 si 250 m2, inclusiv 6 6       
c) Intre 251 si 500 m2, inclusiv 8 8       
d) Intre 501 si 750 m2, inclusiv 10 10       
e) Intre 751 si 1000 m2, inclusiv 12 12      
f) Peste 1000 m2  14+0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care 

depaseste 1.000 m2 
14+0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care  

depaseste 1.000 m2
 

Art. 267 alin. (3) 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 lucrarii 
 
 

 

0,5% din valoarea autorizata a lucrarii 
 
 

 Art. 267 alin. (4) Taxa pentru 

eliberarea autorizatiei de foraje   sau 

excavari  

  
7 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat 

 

 

7 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat  

Art. 267 alin. (5) Taxa pentru 

eliberarea autorizatiei necesare pentru 

lucrarile de organizare de santier in 

vederea realizarii unei constructii, care 

nu sunt incluse in alta autorizatie de 

construire 

 

3,0 % din valoarea autorizata a lucrarilor  
de organizare de santier 

 

 
3,0 % din valoarea autorizata a lucrarilor  

de organizare de santier 
 

Art.267 alin. (6) 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 

Art.267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea 

autorizatiei de construire pentru 

chioscuri, tonete, cabine, spatii de 

 

7 lei inclusiv pentru fiecare m2 de 
suprafata ocupata de constructie 

 

7 lei inclusiv pentru fiecare m2 de suprafata ocupata 
 de constructie  



 13

expunere, situate pe caile si in spatiile 

publice, precum si pentru amplasarea 

corpurilor si a panourilor de afisaj, a 

firmelor si reclamelor 

Art.267 alin. (8) Taxa pentru eliberarea 

autorizatiei de construire pentru orice 

alta constructie decat cele prevazute in 

alt alineat al prezentului art. 267 

1,0 % din valoarea autorizata a lucrarilor 
de constructie, inclusiv instalatiile 

aferente 

1,0 % din valoarea autorizata a lucrarilor de 
 constructie, inclusiv instalatiile aferente 

Art.267 alin.(9) Taxa pentru eliberarea 

autorizatiei de desfiintare totala sau 

partiala, a unei constructii                                       

0,1% din valoarea impozabila a acestora 0,1% din valoarea impozabila a acestora 

Art.267 alin. (10) 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 

 

Art.267 alin. (11) Taxa pentru 

eliberarea unei autorizatii privind 

lucrarile de racorduri si bransamente, 

retele publice de apa, canalizare, gaze 

termice, energie electrica, telefonie si 

televiziune prin cablu 

 

 11 lei inclusiv pentru fiecare racord 
 

11 lei inclusiv pentru fiecare racord  

Art.267 alin. (12) Taxa pentru avizarea 

certificatului de urbanism si 

amenajarea teritoriului, de catre 

comisia de urbanism si amenajarea 

teritoriului, de catre primar sau de 

structurile de specialitate din cadrul 

consiliului judetean 

 

 
13 lei inclusiv 

 

 
13 lei inclusiv  

Art.267 alin. (13) Taxa pentru 

eliberarea certificatului nomenclatura 

stradala si adresa 

 
 8 lei inclusiv 

 
8 lei inclusiv  

Art.268 alin.(1) Taxa pentru eliberarea 

unei autorizatii pentru desfasurarea 

unei activitati economice 

 

69 lei inclusiv 
 

69 lei inclusiv  

Art.268 alin. (1^1) Taxa de viza anuala 

(pana la data de 31 decembrie a anului 

in curs pentru anul urmator) a 

autorizatiilor de la art. 268 alin. (1) 

 

 
50% din cuantumul taxei de la 

 Art. 268 alin. (1) 

 

50% din cuantumul taxei de la  
Art. 268 alin. (1) 
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Art.268 alin.(2) Taxa pentru eliberarea 

autorizatiilor sanitare de functionare 

 
17 lei inclusiv 

 

17 lei inclusiv  
Art.268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea 

de copii heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, detinute de consiliile locale 

28 lei inclusiv pentru fiecare m2 sau 
fractiune de m2 

28 lei inclusiv pentru fiecare m2 sau  
fractiune de m2   

Art.268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea 

certficatului de producator 

 
69  

 

69 
Art.268 alin.(5) Taxa pentru 

eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei 

privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica*): 

- unitate fara locuri 

- pana la 10 locuri  inclusiv 

- intre 10-50 locuri 

- intre 51-100 locuri 

- peste 100 locuri  

 

 

 

 

 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 

 

 

X 
200 
300 
500 

1.000 
1.500 

 

 

*) - Art. 268 alin. (5) – Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN,  

aprobata prin H.G. nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530-restaurante si 5540-baruri, datoreaza bugetului local al  

comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carei raza administrativ-teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de  

comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita  

de catre consiliile locale in suma de pana la 4.195 lei. 

 

 
     Art.268 alin. (6) – Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul indeplineste 

 conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carei raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de  

 comercializare.  
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CAPITOLUL VI 

 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 

 

Specificatie 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2015 

Cota            lei/m
2 

sau fractiune de m
2
 

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 

Art. 270  alin. (4)- Cota stabilita prin  

H.C.L 

 

 
3 %  

 

 
x 
 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 

publicitate 

 Art.271 alin. (2) 

  

a) In cazul unui afisaj situat in locul in care 
persoana deruleaza o activitate economica 
 

 
x 

 
28  

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

 
x 

 
20  

 
CAPITOLUL VII  

 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

 
Specificatie 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2015 
 

Cota lei/m
2 

Art.274 alin. (2) 

a) Manifestari artistice de teatru, de balet, de 

opera, de opereta si filarmonica, 

cinematografice, muzicale, de circ, precum si 

pentru competitiile sportive interne si 

internationale 

 
2% asupra incasarilor din vanzarea 

abonamentelor si biletelor de intrare 
 
 

 
 

x 

b) orice alte manifestari artistice decat cele 

mentionate la litera a) 

 

5% asupra incasarilor din vanzarea 
abonamentelor si biletelor de intrare 

 
 

x 
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Art.275 alin. (2) Manifestarea artistica sau 

activitatea distractiva 

 

  

a) in cazul videotecilor 

 

x 8 

b) in cazul discotecilor 

 

x 12  

NOTA: - Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003, art. 275 alin. (3) in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul  de   corectie de 4,00 
corespunzator rangului II de localitate stabilit pentru municipiul Alexandria. 

CAPITOLUL VIII 

TAXA HOTELIERA 
 

Specificatie COTA STABILITA PENTRU ANUL FISCAL 2015 

Art. 279 alin. (2)- Cota 

stabilita prin H.C.L. 
1% 

Nota: Cota de 1% se aplica asupra valorii totale a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de 
persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. 
 
Persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, au obligatia ca in documentele utilizate incasarea cazarii/tarifelor de cazare , 
sa evidentieze distinct taxa hoteliera incasata determinata in functie de cota si numarul de zile de cazare. Taxa se vireaza lunar la bugetul local 
al municipiului Alexandria pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta, iar la Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite se va 
depune o declaratie-decont care va cuprinde sumele incasate si virate pentru luna de referinta. 

CAPITOLUL IX 

ALTE TAXE LOCALE 
Art. 283 alin. (1) si alin. (2) – 

se aplica prevederile stabilite 

prin HCL nr. 24/2009 

modificata si completata de 

HCL nr. 29/2013. 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2015 
 

Persoane fizice Persoane juridice 

Art.283 alin. (2) si (3) - Taxa 

anuala pentru detinerea sau 

utilizarea echipamentelor si 

utilajelor destinate obtinerii 

de venit, care folosesc 

infrastructura publica locala.  

 
34 lei/an 

 
 
 
 

 
34 lei/an 
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Art.283 alin. (3^
1
) Taxa pentru 

îndeplinirea procedurii de divorţ 
pe cale administrativă  

500 lei  

 

LISTA ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR: 

  1. Autocositoare; 
  2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu); 
  3. Autogreder sau autogreper; 
  4. Buldozer pe pneuri; 
  5. Compactor autopropulsat; 
  6. Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ; 
  7. Freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat ; 
  8. Freza rutiera ; 
  9. Incarcator cu o cupa pe pneuri (Ifron I.F.80 ; TIH) ; 
10. Instalatie autopropulsata de sortare-concasare ; 
11 Macara cu greifer ; 
12. Macara mobila pe pneuri ; 
 13. Macara turn autopropulsata ; 
14. Masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele : 
     a) lucrari de terasamente ; 
     b) constructia si intretinerea drumurilor ; 
     c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri ; 
     d) finisarea drumurilor; 
     e) forat; 
     f) turnarea asfaltului; 
     g) inlaturarea zapezii ; 
 15. Sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne ; 
 16. Tractor pe pneuri ; 
 17. Troliu autopropulsat ; 
 18. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor ; 
 19. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa ; 
 20. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri ; 
 21. Vehicul pentru marcarea drumurilor ; 
 22. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri ; 
 23. Autostivuitor (motostivuitor) ; 
 24. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje ; 
 25. Plug de zapada autopropulsat ; 
 26. Alte vehicule, echipamente sau utilaje. 
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PROCEDURA : 
 
 
Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament si utilaj detinut sau utilizat de contribuabili-persoane fizice/persoane 
juridice si se achita pana la data de 31 martie a anului de referinta.  
Orice persoana care dobandeste un echipament sau utilaj are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate in termen de 
30 de zile inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.  
Pentru dobandirile incepand cu data de  1 martie, taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data dobandirii. 
 Pentru echipamentele sau utilajele instrainate, taxa aferenta se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs 
aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului. 
Plata cu intarziere a taxei datorate atrage dupa sine majorari de  intarziere in cuantum de 2% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand 
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv si poate fi modificat prin acte normative. 
Fiecare contribuabil declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform declaratiei de impunere 
model ITL-016.  
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctioneaza conform legii.   
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CAPITOLUL X  

SANCTIUNI 

 

 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Specificatie NIVELURILE STABILITE  PENTRU 

ANUL FISCAL 2015 
 

Art. 294 alin. (3)- Contraventia prevazuta la alin. (2) lit.a) se sanctioneaza cu 
amenda de la 701) lei la 2792) lei, iar cele de la lit.b-d) cu amenda de la 2793) lei la 
6964) lei. 
 

701) 
2792) 
2793) 
6964) 

Art. 294 alin. (4)- Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, 
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare 
la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3251) lei la 
1.5782) lei. 

 

3251) 
1.5782) 

 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 

  Art. 294  

alin. (6)  

                 

 

Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 
2801) lei la 11162) lei, iar cele de la lit.b) –d) cu amenda de la 11163 lei 
la 2.7844 ) lei. 

 

2801) 
11162) 
11163) 
2.7844) 

 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, 
evidenta si gestiunea, dupa caz, a abonamentelor si abiletelor de intrare 
la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 
1.3001) lei la 6.3122) lei. 

 

1.3001) 
6.3122) 
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TAXE DE TIMBRU 
LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 

ANEXA- LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 

EXTRAS DIN NORMA JURIDICA NIVELURILE STABILITE PENTRU 

 ANUL 2015 

Taxa, in lei 
CAP.1.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 

 
X 

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 oricaror alte 
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 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 : 
     - pentru animale sub 2 ani ; 
     - pentru animale peste 2 ani 

X 
2 
2 

4. Certificarea (transcriere) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de 
animal, in bilete de proprietate : 
     - pentru animale sub 2 ani ; 
     - pentru animale peste 2 ani 

 
X 
2 
5 

5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscala Punct abrogat prin art.1 pct.144 din Legea  
nr.174/2004 pentru aprobarea O.G. 92/2003 
 privind Codul de Procedura fiscala 

6. Eliberarea, la cerere, a certficatelor medico-legale si a altor certificate medicale 
folosite in justitie 

 
2 

  7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 
  8. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 15 
  9. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2 
10. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane a actelor de stare civila  
intocmite de autoritatile straine 

2 
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11. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila 2 
12. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse 
sau deteriorate 

 
2 

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si 

inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de 

vanatoare si pescuit 

X 

1. Acte de identitate : X 
    a) eliberarea sau preschimbarea actelor 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  

 
 
5 

    b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau resedintei Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 
    c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara 
cetatenie 

 
6 

    d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii in 
locul celor pierdute, furate sau deteriorate 

 
Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 

2. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul permanent de evidenta a populatiei 

 
Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 

3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare 3 
4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 2 
CAP.3. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea 

obtinerii permiselor de conducere 
 

X 
1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de 
autovehicule : 

 
X 

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

 
6 

 
  b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 
  c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia 
dintre dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 

 
Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 

  d) obtinerea permisului de conducere  pentru autovehicule din  categoriile si 
subcategoriile C, C1,  Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv 

28 

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

 
Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 

  f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, 
D+E 

Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere,  
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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 
conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de 
autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E  

 
84 

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

 
Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 

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

 
Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 

CAP.4. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare 

provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe : 
X 

    1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor : X 
    a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg 
inclusiv 

60 

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

 
Abrogat prin O.U.G. nr. 70/2009 

    c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 145 
    2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor 
neinmatriculate permanent sau temporar 
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3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor  414 
CAP.4.

1
 Taxa pentru furnizare date  

1. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si 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 inmatriculare si din registrele 
judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare 

 
5 

 

CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in 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 forestiere3)  
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3) 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 24.11.2004, 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. 

 

     Presedinte de sedinta : 
Consilier, 

Florea Voicila 
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