
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI  
 

                
   HOTĂRÂRE Nr. 60/2019 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, 
pentru anul fiscal 2020 

 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 18 decembrie 
2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 185/2019. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și (2) și art.139 alin.(2) din Constituția 
României, republicată; 

 art.4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

 art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

 art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006; 

 art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 și 
art.761 alin.(2) și (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.98/2009, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 art.13 din Legea 307/2006 aprivind apărarea împotriva incendiilor; 

 art.1 alin.(4) lit.l), art.8 alin.(3) lit.j), art.43 alin.(7) și art.44 alin.(2) lit.d) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 



 art.5 alin.(2) lit.k), art.26 alin.(1) lit.b) și c), alin.(3), alin.(5) și alin.(8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată;  

 art.37 alin.(1) din Legea nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art.19 art.20 alin 2 lit. d  din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local; 

 Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor 
publice și președintelui Institutul Național de Statistică 
nr.734/480/1003/3727/2015; 

 Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.60/2012; 

 Legea nr.123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Legea nr.119/1991 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 Hotărârea nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea 
unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;  

 Hotărârea Guvernului  nr.548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, al Ordinului nr.2.193 din 17 
martie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
aşezămintelor culturale, cât şi a O.U.G. nr.118 din 2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  contractul de prestări servicii de pază obştească în comuna Leliceni; 

 Hotărârea Consiliului local Leliceni nr.51/2009 privind delegarea directă a 
gestiunii serviciului public de salubrizare de colectare separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori, din Comuna Leliceni, prin încheierea unui contract de delegare a 
gestiunii serviciilor prin atribuire directă la S.C. ECO CSIK S.R.L. 

   



Având la bază: 

- Proiectul de hotărâre cu nr. înreg. 95/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în 
comuna Leliceni pentru anul fiscal 2020 

- Referatul de aprobare cu nr. înreg. 96/2019  al d-lui Keresztes Balazs – Priamarul comunei 
Leliceni, prin care propune stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, pentru 
anul fiscal 2020; 

- Raportul de specialitate al Compartimentul  contabilitate-finanțe, impozite și taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului nr. 3378/2019; 

- Prevederile art. 491 alin. 1, din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și  
completările ulterioare; 

Luând în considerare H.C.L. 21/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2020. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 

În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1: Se aprobă stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, pentru anul 
fiscal 2020, prin Indexarea cu rata inflației, respectiv, 4,6% a impozitelor și taxelor locale, 
coeficientul se aplică asupra impozitului sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită 
sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei sume în lei, conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă la prezenta hotărâre. 

 Art. 2:  Impozitele şi taxele locale stabilite potrivit legii, pentru anul fiscal 2020  
sunt cele prevăzute Tabloului cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și 
taxelor locale, taxele speciale și amenzile în limitele și condițiile titlului IX din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal astfel: 

I. Impozite și taxe locale; 
1.Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri; 
2. Impozitul pe teren și taxa pe teren; 
3. Impozitul pe mijloacele de transport; 
4. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire 

și a altor avize și autorizații; 
5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate; 
6. Impozitul pe spectacole; 
7. Taxe speciale; 
8. Alte taxe locale- Anexa B; Anexa B1-Procedura de calcul și plată pentru taxele 

cuprinse în categoria ”Alte taxe locale” 
9. Alte dispoziții comune; 
10. Sancțiuni; 

II. Nivelurile taxelor judiciare de timbru, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



Art. 2. Nu se acordă scutirile prevăzute de art.456 alin (2) lit. a)-k) și m)-s), art.464 alin 
(2) lit. a)-j) și l)-ș, alin (4), art.469 alin (2) și alin (4), art.476 alin (2), art.485 alin (1), art.487 
alin(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
 

Art. 3. Cuantumul impozitelor, taxelor locale şi amenzilor stabilite prin hotărâre se 
aplică începând cu data de 01.01.2020. 

 
Art. 4. Cu aducere la îndeplinire se desemnează primarul comunei Leliceni, domnul 

Keresztes Balázs şi compartimentul contabilitate, buget finanțe, taxe și impozite din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre se publică pe panourile de afişaj, special amenajate ale 

Consiliului local al comunei Leliceni.și pe adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit 
prevederilor alin.(2) și (3) art.761 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale. 

Art. 6. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul 

prevăzut de lege. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
- Primarul comunei Leliceni; 
- Compartimentul contabilitate-finanțe, impozite și taxe; 
- Populației prin afișare la sediul Primăriei Leliceni. 
 

 
 

 

Președinte de ședință,                            Contrasemnează pentru legalitate, 
       Consilier,             Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
    Márton Csaba                                                                      Kedves Ibolya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 60 
Adoptată în ședința din data de 18 decembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 

http://uat.mdrap.ro/


 

                                                                                             

 

 
 

T A B L O U L 
 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele 
speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de 

către Consiliul Local al comunei Leliceni,  
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare  
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2019 
      

  

0,08-2% 0,1%                               

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

      
      

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă   

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice 
și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

    
   
  

 

    
  

  

A. Clădiri cu  cadre din beton armat 
sau cu pereți exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic și/sau chimic 

 

1.000 

 

600 

 

1.020 

 

612 

 

 

 

 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic și/sau chimic  

 

300 

 

200 

 

306 

 

204 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 

la HCL Leliceni nr. 60/2019 



C. Clădire-anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic   

200 175 200 175   

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic și/sau chimic   

 

125 

 

75 
125 

 

75 

 

 

 

 

E amplasate la subsol, la demisol, 
și/sau mansardă, utilizate ca locuință, 
în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-. În cazul 
contribuabilului care deține la aceleași 
adresa încăperi D 

75% din suma care 
s-ar aplica clădiri 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădiri 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădiri 

75% din suma care s-ar 
aplica clădiri 

    
   

    
   

F. În cazul contribuabilului care deține 
la aceeași adresa încăperi amplasate la 
subsol, la demisol și/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuințe, în oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

    
   

    
   



Art. 457 alin (6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea,       
(2-5) cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Zona în 
cadrul 

localității 

Rangul localității 

 0 I II III IV V 

A - - - - 1,10 1,05 

B - - - - 1,05 1,00 

C - - - - - - 

D - - - - - - 

 

Art. 457 alin (8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcție de anu       

a) Cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință 
b) Cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fi    
c) Cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fisc    

 

 COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2020 

COTA S   
CONSILIUL   

AN   

   
   

  

Art. 458 alin. (1)   

a) Valoarea rezultă dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință 

b) Valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi , construite 
în ultimii 5 ani anteriori anului de referință 

c) Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referință                               

0,2% - 1,3%   

Art. 458 alin. (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în p      
activități din domeniul agricol, impozitul pe         
0,4% asupra valorii impozabile a clădiri 

Art. 458 alin. (4) În cazul în care valoarea clădirii nereziden        
de mai sus impozitul se calculează prin a        
determinate în cazul clădirilor rezidențiale a       



Art. 459 Impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea 
persoanelor fizice 

(1) În cazul clădirilor cu destinație m       
impozitul se calculează prin însu      
folosită în scopul rezidențial conf        
suprafața folosită în scop nereziden     

(2) În cazul în care la adresa clădirii e           
desfășoară nici o activitate econom        

Art. 460 alin. (1)     

                                

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA ST   
CONSILIUL L   

ANU   

   
   

  

0,08-0,2% 0   

Art. 460 alin. (2)    

Persoane juridice – clădiri nerezidențial                                   

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA ST   
CONSILIUL L   

ANU   

   
   

  

0,2% - 1,3% 1   

Art. 460 alin. (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute 
de persoane juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol 

                                    

 

Impozitul/taxa pe clădiri se calculează p         
impoza    

Art. 460 alin. (4) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea 
persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat 
pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1)  

Impozitul se determină prin însumarea im       
scop rezidențial conform alin. (1), cu impo        

nerezidențial, co      

Art. 460 alin. (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă 
a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 
decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitului/taxa și 
poate fi: 

a) Ultima valoare impozabilă înregistr      
b) Valoarea rezultată dintr-un raport d         

conformitate cu standardele de e         
evaluării 

c) Valoarea finală a lucrărilor de const         
anului fiscal anterior 

d) Valoarea clădirilor care rezultă         
proprietate, în cazul clădirilor dobâ       

e) În cazul clădirilor care sunt finanț         
valoarea rezultată dintr-un raport d         
conformitate cu standardele  de         
evaluării 

f) În cazul clădirilor pentru care se        
contabilitatea proprietarului clădi      
titularului dreptului de administrare      

Art. 460 alin (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualiz            
evaluare a clădirii întocmit de un evaluat        
evaluare a bunurilor aflate în vigoare  la da          
la primul termen de plată din anul de referi  

https://www.noulcodfiscal.ro/titlu-9/capitol-2/articol-459.html
https://www.noulcodfiscal.ro/titlu-9/capitol-2/articol-459.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 460 alin (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul c         
fost pronunțată o hotărâre definitivă de dec      

 

Art. 460 alin (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a act         
ani anterior anului de referință, cota impoz      

Art. 460 alin (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru          
valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anterio          
cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după        

Art. 462 alin. (2) bonificațiile apar ca bonificație pentru contribuabili – persoane 
fizice 

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2020 

COTA S   
CONSILIUL   

AN   

   
   

  

0% - 10% 10 % pe       

Art. 462 alin. (2) bonificațiile apar ca bonificație pentru contribuabili – persoane 
juridice 

0% - 10% 0% pers          



CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art.  465 alin (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care        
folosință a terenului, conform încadrării făcute de consilieri local. Art. 465A 
Art. 465 alin. (2) ) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință tere        
stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul t  

                                                                                                                                                                                                   - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 
N        

     

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități       

0 I II III IV V 0 I II III IV V       

A 10705 8889 7809 6768 919 735 - - - - 937,38 749,70       

B 8889 6720 5448 4598 735 552 - - - - 749,70 563,40       

C 6720 4598 3448 2185 552 367 - - - - 563,40 374,34       

D 4598 2185 1822 1272 360 184 - - - - 367,20 187,68       

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                         
Nr. 

crt. 

                        Zona 

 

Categoria  

de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2019 

NIVELU         
    

A B C D A B C D A    

1 Teren arabil 28 21 19 15 28,56 21,42 19,38 15,30 30    

2 Pășune 21 19 15 13 21,42 19,38 15,30 13,26 22    

3 Fâneață 21 19 15 13 21,42 19,38 15,30 13,26 22    

4 Vie 46 35 28 19 46,92 35,70 28,56 19,38 49    

5 Livadă 53 46 35 28 54,06 46,92 35,70 28,56 56    

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație 
forestieră 

28 21 19 15 28,56 21,42 19,38 15,30 30    

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15,30 13,26 8,16 0 16    

8 Drumuri și căi 
ferate 

0 0 0 0 0 0 0 0 0    



9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Art. 465 alin (5) Impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea sumei stabilite la art. 465 alin. (4) cu coeficientul de 
corecție 

Ran      

  

   

Art. 465 alin. (6) Ca excepție de la prevederile art. 465 alin. (2)-(5). În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intra          
de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul /taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin (7) numai dacă îndeplinesc,    

a) Au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură 
b) Au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevă     

Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 



         
Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIU   

PENTRU ANUL 2019 

    
 

      

 
Teren cu construcții 22 - 31 

25,50  

 
Teren arabil 42 - 50 

45,90  

 
Pășune 20 - 28 

25,50  

 
Fâneață 20 - 28 

25,50  

 
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 

53,04  

 

Vie până la intrarea pe rod 0 
0 

 

 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 

54,06  

 

Livadă până la intrarea pe rod 0 
0 

 

 
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția 
celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

8 - 16 
13,26   

 

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de 
protecție 

0 
0 

 

 
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 

3,06  

 

Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 
30,60 

 

 
Drumuri și căi ferate 0 

0  

 

Teren neproductiv 0 
0  

Art. 467 alin. (2)                                    

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

COTELE STABILITE PRIN CODUL F  
PENTRU ANUL 2019 

      
  

0% - 10% 10% 
 

 

Zona în cadrul 
localității 

Rangul localității 



 0 I II III IV V 

A - - - - 1,10 1,05 

B - - - - 1,05 1,00 

C - - - - - - 

D - - - - - - 

 

 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)       

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILIT   
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 201  

   
   

     
 

Lei/200 cm³ sau fracțiune 
din aceasta 

Lei/200 cm³ sau fracț  
din aceasta 

     
 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)  

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 8,16  

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9 9,18  

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 18 18,36  

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 72 73,44  

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 144 146,88  

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 295,80  

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24,48  

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 
12 tone, inclusiv 

30 30,60  

9 Tractoare înmatriculate 18 18,36  

II. Vehicule înregistrate 



 NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILIT   
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 201  

   
   

     
 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică  - lei/200 cm3 -*     

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4  2,04  

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 4,08  

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an 53,04  

  * grupa de 2       

Art. 470 alin. (3) hibrid 

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA STABILITĂ D  
CONSILIUL LOCAL PEN  

ANUL 2019 

    
    

50% - 100% 50% 
 

Art. 470 alin. (4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motociclete re  
 

 

 

Art. 470 alin. (5)       

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CON  
LOCAL  

PENTRU ANUL 2019 

   
   

     
 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)    

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte siste   
suspensie  

axele m  

 
  

  
 

  
 
 

   
 

  
 

I două axe  

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 144,    

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 144,84 402,    



 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 402,90 566,    

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 566,10 1282    

 5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1.257 566,10 1282    

II 3 axe  

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 144,84 252,    

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 252,96 519,    

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 519,18 674,    

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1.019 674,22 1039    

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.019 1.583 1039,38 1614    

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.019 1.583 1039,38 1614    

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1.019 1.583 1039,38 1614    

III 4 axe  

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 674,22 683,    

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1.046 683,40 1066    

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.046 1.661 1066,92 1694    

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.661 2.464 1694,22 2513    

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.661 2.464 1694,22 2513    

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.661 2.464 1694,22 2513    

 

 

  

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2019 

N     
  

P       

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)    



Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

A    
s    

   
 

re   

   
  

  
 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar 
mai mică de 14 tone 

0 0 0 0 
  

 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar 
mai mică de 16 tone 

0 0 0 0 
  

 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar 
mai mică de 18 tone 

0 64 0 65,28 
  

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar 
mai mică de 20 tone 

64 147 65,28 149,94 
  

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar 
mai mică de 22 tone 

147 344 149,94 350,88 
  

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar 
mai mică de 23 tone 

344 445 350,88 453,90 
  

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar 
mai mică de 25 tone 

445 803 453,90 819,06 
  

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar 
mai mică de 28 tone 

803 1.408 819,06 1436,16 
  

 9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1.408 819,06 1436,16   

II      

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar 
mai mică de 25 tone 

138 321 140,76 327,42 
  

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar 
mai mică de 26 tone 

321 528 327,42 538,56 
  

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar 
mai mică de 28 tone 

528 775 538,56 790,50 
  

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar 
mai mică de 29 tone 

775 936 790,50 954,72 
  

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar 
mai mică de 31 tone 

936 1.537 954,72 1567,74 
  



 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar 
mai mică de 33 tone 

1.537 2.133 1567,74 2175,66 
  

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar 
mai mică de 36 tone 

2.133 3.239 2175,66 3303,78 
  

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar 
mai mică de 38 tone 

2.133 3.239 2175,66 3303,78 
  

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2.133 3.239 2175,66 3303,78   

III 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar 
mai mică de 38 tone 

1.698 2.363           1731,96 2410,24 
  

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar 
mai mică de 40 tone 

2.363 3.211 2410,24 3275,22 
  

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.363 3.211 2410,24 3275,22   

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar 
mai mică de 38 tone 

1.500 2.083 1530,00 2124,66 
  

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar 
mai mică de 40 tone 

2.083 2.881 2124,66 2938,62 
  

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar 
mai mică de 44 tone 

2.881 4.262 2938,62 4347,24 
  

 4 Masa de cel puțin 44 tone 2.881 4.262 2938,62 4347,24   

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar 
mai mică de 38 tone 

853 1.032 881,28 1052,64   

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar 
mai mică de 40 tone 

1.032 1.542 1052,64 1572,84   

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar 
mai mică de 44 tone 

1.542 2.454 1572,84 2503,08   

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.542 2.454 1572,84 2503,08   

 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 



 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

 

NIVELURILE STA   

DE CONSILIUL L  

PENTRU ANUL  

   

   

   
   

Impozit - lei - Impozit - le       

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9,18  

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34,68  

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 53,04  

d. Peste 5 tone 64 65,28  

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 21,4   

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 57,1   

3. Bărci cu motor 210 214,2   

4. Nave de sport și agrement 0 - 1.119 102,0   

5. Scutere de apă 210 214,2   

6. Remorchere și împingătoare: X   

a) până la 500 CP, inclusiv 559 570,1   

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909       927,18  

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1425,9   

d) peste 4000 CP 2.237     2281,74  

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 184,4   

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X   

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 185,6   

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, 
inclusiv 

280 285,6  
 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490      499,80  

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU 
ANUL 2020 

COTA STABILIT   
CONSILIUL LOCAL  

ANUL 201  

   
  

   



0% - 10% 10% 
 

 

 

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALT     

Art. 474 alin. (1)    

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural    

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILIT   
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 201  

   
  

    
  

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism -lei- - lei -    

a) până la 150 m² inclusiv 3 3  

b) între 151 și 250 m² inclusiv 3 3  

c) între 251 și 500 m² inclusiv 4 4  

d) între 501 și 750 m² inclusiv 5 5  

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 6 6  

f) peste 1.000 m² 7 + 0,005 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

7 + 0,005 lei/m2, pen  
fiecare m2 care depăș  

1.000 m2 

     
    

  

Art. 474 alin. (4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
0-15 15 

 

Art. 474 alin. (10)   

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 
0-15 8 

 

Art. 474 alin. (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabili au obligația să d      
foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se      
suprafața efectiv afectată. 

Art. 474 alin. (14) 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, 
spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe 
căile și în spațiile publice 

0-8 8  



Art. 474 alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

0-13 13  

Art. 474 alin. (16)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 
0-9 9  

Art. 475 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 
0-20 20  

Art. 475 alin. (2)   

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

0-80 30 
 

 

Taxa pentru eliberarea /vizarea carnetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol 

0-80 50  

Art. 475 alin. (3) lit. a) 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
unor activități pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv 

0-4.000 1.500  

Art. 475 alin. (3) lit. b) 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

0-8.000 4.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

    
 

   

1%  - 3% 1%   

Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

 

NIVELURILE STABILITE  
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

   
  

     
 

- lei/m2 sau fracțiune de m2-  - lei/m2 sau fracțiune d           

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 

0 - 32 32  

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru 
reclamă și publicitate 0 - 23 23  



CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  

Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSIL  
LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

     

   

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film 
la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau 
internațională 

0% - 2% 2%  

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 Taxe speciale  

Art. 484 Taxe speciale  NIVELU    
CO   

PEN    

   
  

   
Nr. 
Crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului 
Local prin care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIREA TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN 
CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA 



1. Art. 37 din Legea nr. 7/1996 cadastrului și a 
publicității imobiliare 

Taxe speciale pentru prestări servicii specifice în domeniul 
cadastrului și agriculturii 

  

2. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 
copiere a documentelor 

  

3. Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice și privat de interes local  

Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor de administrare 
a domeniului public și privat, Cămin Cultural Misentea 

N       

Ba       

Alte p        

Pra       

Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor de administrare 
a domeniului public și privat, Cămin Cultural Leliceni 

N       

Ba       

Alte p      

Pra       

4. Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind 
protecția civilă 

Taxe speciale pe linia PSI pentru satele Fitod, Leliceni, 
Misentea 

14/an/   

5. Art. 5 alin (2) lit. k), art. 26 alin (1) lit. b) și c), alin 
(3), alin. (5) și alin. (8) din Legea nr. 101/2006 
serviciului de salubrizare a localităților 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 8 lei/l    

6.  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă 

Taxe specială pentru oficierea căsătoriilor în zile de repaus 
săptămânal 

   

7. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură 
fiscală 

Taxa specială pentru eliberarea în regim de urgență a 
certificatului de atestare fiscală 

    

8. Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului 
public și privat de interes local 

Taxe speciale stabilite pentru utilizarea sălii de sport 
multifuncționale 

Pentru  
sport  
chirie  
(tere   
sport  
este d    

  
 

  
  

    



Pentru  
cultu   
even  
famil  
chiria   
de 
sport  
spații  
depo   
de 60  

  
  

 
 

  
  

   
    

Pentru  
confe  
chiria   
mare    
lei/or  

Pentru   
confe    
de lo  
chiria    
20 le  

    
 
   

    

     
    

  
    

 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

NIV      

P       

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și 
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 
arhitectură și arheologice și altele asemenea. 

 

19 lei/zi 
  

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și 
utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru 
activitățile cu impact asupra mediului înconjurător. 

 

19 lei/zi   

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale 
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca 
majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 

500  



Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

32 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C. 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2019 

COT       
  

Art. 489 alin. (2) 

„(2) Cotele adiționale pentru majorarea impozitelor și 
taxelor locale nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile 
maxime stabilite în prezentul titlu.”  

   

0% - 50% 0%   

Art. 489 alin. (4) 

Impozitul pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 
ani consecutiv, începând al treilea an 

0% - 500% 0%   

Art. 489 alin. (5) 

Impozit pentru clădirile și terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan 

0% - 500% 0%   

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2019 

    
 

      

- lei -    

 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279  

 lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696  



(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după 
caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă 

325 – 1578  

 (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă  

500 – 2500  

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1116  

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1116 – 2784  

 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după 
caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă 

1300 – 6312  

 

III.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  

PENTRU ANUL 2019 

 - lei - 

   
   

    

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: 

a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei; 5001) … 202)    

b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4) lei;  5011) … 5.0002) … 403) …  5004)         

c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) lei; 5.0011) … 25.0002) … 3553) …  5.0004)         

d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) lei; 25.0011) … 50.0002) … 1.3553) …  25.0004)         

e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) lei; 50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …  50.0004)         

f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei. 250.0001) … 6.1052) … 250.0003)          

Art. 4 alin. (1) În cazul acțiunilor posesorii 20% din valoarea bunului a cărei posesie 
se solicită 

      
   

Art. 4 alin. (2) Pentru acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului 
de proprietate 

20% din valoarea bunului asupra căruia 
poartă dezmembrământul 

     
   



Art. 4 alin. (2) Pentru cereri care au ca obiect servituți 20% din valoarea imobilului asupra căruia 
se solicită constituirea servituții 

     
     

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:  

a) Stabilirea bunurilor supuse împărțelii 3% din valoarea bunurilor supuse 
împărțelii 

     
 

b) Stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui 
coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar; 

50  

c) Creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din starea de 
proprietate comună 

3% din valoarea creanțelor a căror 
recunoaștere se solicită 

      
   

d) Cererea de raport 3% din valoarea bunurilor a căror 
raportare se solicită 

      
   

e) Cererea de reducțiune a libertăților excesive 3% din valoarea părții de rezervă supusă 
reîntregirii prin reducțiunea liberalităților 

      
    

 

f) Cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a 
acestuia 

3% din valoarea masei partajabile      

Alin. (2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se 
formulează în cadrul aceleiași acțiuni 

Se taxează cu o singură taxă de 5% din 
valoarea masei partajabile 

         
   

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de 
titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, se 
taxează cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile 
a căror valoare depășește ……4) lei. 

501) … 2.0002) … 2003) …  2.0004)         

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de 
procedură civilă, se taxează cu …… lei. 

200  

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit 
procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se 
taxează cu …… lei. 

100  

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în bani, se 
taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este 
evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 2.0003) 
lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei depășește 2.0005) lei. 

201) … 502) … 2.0003) …  2004) …2.0005)          

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse 
onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu …… lei. 

100  

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele 
judecătorești:  

100  

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în 
constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial se 
taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.0002) lei, și cu 3003) lei, pentru 
cererile a căror valoare depășește 5.0004) lei. 

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004)         



Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:  

a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru care se 
solicită recuzarea - …… lei; 

100  

b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 100  

c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20  

d) cereri de perimare - …… lei; 20  

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și 
despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei 

20  

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, 
formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;  

20  

g)cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților 50% din taxa judiciară de timbru pentru 
cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost 

suspendată  

       
        

 

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei; 50  

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt 
efectuate de către instanță - …… lei/pagină; 

0,20  

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar 
de copie - …… leu/pagină; 

1  

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații 
rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva 
acestora - …… leu/pagină; 

1  

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile 
judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare exemplar 
de copie. 

5  

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:  

a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile 
judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei; 

20  

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei. 50  

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror 
urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât 
valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de ……1) 
lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este 
evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu ……2) lei. 

1.0001) … 100 1)     
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Alin. (3) În cazul în care prin contestația la executare silită se invocă, în condițiile art. 712 
alin. (2) din Codul de procedură civilă, și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul 
dreptului 

Taxa de timbru se stabilește potrivit art. 3 
alin. (1) 

      
    

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu ……1) lei, dacă 
valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare 
depășește ……4) lei. 

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004)         

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:  

a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească 
înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - …… lei; 

20  

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect instituirea de 
măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu …… lei; 

1001) … 1.0002)    

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de 
soluționare a contestației - …… lei. 

20  

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se t      

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora - 
…… lei; 

300  

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea 
dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru 
modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei; 

200  

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, 
fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru 
modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei. 

100  

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează: 

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea 
încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor 
cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii 
producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea 
dreptului atins - …… lei; 

100  

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din 
brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale 
inventatorului - …… lei; 

100  

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și modele 
industriale - …… lei. 

300  
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Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele 
judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și 
completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor 
de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, 
dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările 
ulterioare, se taxează cu …… lei. 

200  

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul 
comerțului se taxează cu …… lei. 

100  

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:  

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil - 
…… lei;  

200  

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil - …… 
lei; 

100  

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - …… lei; 50  

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii - 
…… lei; 

50  

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea 
locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la 
cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât 
părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - …… lei fiecare cerere; 

20  

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de 
timbru. 

20  

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau pr       
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează: 

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și 
pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris - …… lei; 

50  

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-
un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei. 

300  

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxe      

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după 
caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate 
conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei; 

100  

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial - 
…… lei. 

20  
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Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 
privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:  20  

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare 
și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se 
taxează cu …… lei.  

20  

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul 
dreptului, se taxează cu …… lei. 50  

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și 
apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei. 

20  

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:  

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi 
utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie; 

10  

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei; 300  

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a 
experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte 
state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea 
calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația 
Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia 
în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în 
Confederația Elvețiană - …… lei; 

100  

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de 
traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 
privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările și completările ulterioare - …… lei.  

100  

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: 

a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima 
instanță, dar nu mai puțin de …… lei; 

20  

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu 
mai puțin de …… lei. 

20  

Alin. (2) Apelul incident și apelul provocat Se taxează potrivit regulilor prevăzute la alin. 
(1) 

      
  

Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei dacă se invocă 
unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de 
procedură civilă. 

100  
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(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, 
pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la 
suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în aceeași ipoteză, pentru cererile 
neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei. 

1001) … 1002)    

(3) Recursul incident și recursul provocat Se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) și 
(2.) 

       
   

Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:  20  

(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului 
împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 

50  

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se 
timbrează, în toate situațiile, cu …… lei. 

100  

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de ……  lei. 100  

(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat. 100  

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv invocat. 100  

Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata 
taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei. 

20  

 
Președinte de ședință                                                                                                                  Secretar, 

      Ferencz Zoltán                                                                                                                    Molnár Szidonia 
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