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PRIMARIA COM.STEFESTI         Anexa nr.1 la HCL nr.41/22.12.2020 

 

 

TABLOUL 

Cuprinzând cotele, valorile impozabile,nivelurile impozitelor şi taxele locale,taxele speciale  şi amenzile care se stabilesc,se actualizeaza sau se 

ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al comunei Stefesti  in limitele 

si in conditiile titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

pentru anul 2021   

 

 
CODUL FISCAL- TITLUL IX- Impozite şi taxe locale  

I. CAPITOLUL II -IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI  

Art.457-Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă  aflate in proprietatea persoanelor fizice  

 (1)-Pentru cladirile rezidentiale si cladirile –anexa , aflate in proprietatea persoanelor fizice , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre  
0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii – STABILIT-0,1% 

(2) –Valoare impozabila a cladirii exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafeteti construite desfasurate a acesteia , exprimata in metri patrati, cu valoarea 
impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator: 

 

  

  

Nivel anul 2020 
HCL 52/16.12.2019(rata inflatie 
(1.34%+4,6) *maj.HCL 18,66%) 

Nivel conform LEG.227/2015*1.34% rata 
inflatie 2017*4,6%-2018)*3,8%-2019 

procent 
majorare  
fata de 
LEG.227
/2015 

18,66% 

 
STABILIT  2021 

Cu instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice, 
incalzire 
[conditii 

cumulative***)] 

Fara  instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice, 
incalzire 

Cu  instalatii de 
apa, canalizare 

electrice, incalzire 
[conditii 

cumulative***)] 

Fara  instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice, incalzire 

Cu  instalatii de 
apa, canalizare 

electrice, incalzire 
[conditii 

cumulative***)] 

Fara  instalatii 
de apa, 

canalizare, 
electrice, 
incalzire 

  Rol/Ron Rol/Ron Ron Ron  Ron Ron 

0 1 2 3 4 5    

1 Cladiri: X X x X    

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

1257,32 754,64 1099,86 
(1000*1.34*4.6%*3,8%) 

660,14 
(600*1.34*4.6%*3,8%) 

 
18,66% 1305,11 

 

783,33 
 

B) cu peretii exteriori din lemn,din piatra naturala , caramida 
nearsa ,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termin si/sau chimic 

377,32 251,96 330,06 
(300*1.34*4.6%*3,8%) 

220,41 
(200*1.34%*4.6%*3,8%) 

 
18,66% 

391,67 
 

261,54 
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2  Cladiri- anexe, situate in afara corpului principal al 
cladirii 

x X x X 
X 

x X 

C) cu  cadre din beton armat sau cu pereti exterior din 
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma 
unui tratament termic si/sau chimic 

251,96 219.69 
220,41 

(200*1.34%*4.6%*3,8%
) 

192,18 
(175*1.34*4.6%*3,8%) 

 
18,66% 

261,54 
 

228.04 
 

D) cu peretii exteriori din lemn,din piatra naturala,  caramida 
nearsa ,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termin si/sau chimic 

157,63 94,34 
137,89 

(125*1.34%*4.6%*3,8%
) 

82,52 
(75*1.34%*4.6%*3,8%) 

 
18,66% 

163,62 
 

97,93 
 

 

E) In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol , demisol 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 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

 
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 , demisol 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 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

 
50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

   (3) In cazul unei cladiri care  are peretii  exteriori din materiale diferite ,pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut alin.(2) valoarea impozabila 
cea mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

 (4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor 

situate la subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite.  
   (5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea 
suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.  
   (6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul  localitatii si zona in care este amplasata cladirea , prin inmultirea valorii determinate conform ali.(3) cu 
coeficientul de corectie corespunzator :  
 

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

 O I II III IV V 

A 2,6 2,5 2,4 2,3 1,1 1,05 

B 2,5 2,4 2,3 2,2 1,05 1,00 

C 2,4 2,3 2,2 2,1 1,00 0,95 

D 2,3 2,2 2,1 2,00 0,95 0,90 
       

  
 (8) Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia , dupa cum urmeaza: 
 -      cu 50 % , pentru cladirea care are o vechime de peste  100 de ani  la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta 

- cu 30 % , pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre  50 de ani si 100 de ani  la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
- 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. 458(1) –Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
- Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse  0,2% -1,3% asupra valorii, 

care poate fi:  STABILIT in 2021-  0,22% la care se aplica majorare HCL din anii anteriori de 18.66% = 0,28% 
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta,depus la organul fiscal local pana la 

primul termen de plata din anul de referinta. . În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte 
începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor; 

 
b)Valoarea finala a lucrarilor de constructii,in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
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- Valoare cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. În situaţia 
în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;" 

- (3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza 

prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

 (4) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin.(1) , impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2 % asupra valorii impozabile 

determinate conform art.457. –STABILIT in 2021 -2%   

- Art.459 
 

(3) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe 

cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 

 
- ART.460 – CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRILE DETINUTE DE  PERSOANELE  JURIDICE ,  

 
(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice , impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 

0,08-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii- STABILIT 0,13% IN 2021 ,la care se aplica majorare HCL din anii anteriori de 26%(0.17%) 

 

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice , impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 

0,2-1,3% asupra valorii impozabile a cladirii- STABILIT 1,3% in 2021 la care se aplica majorare HCL din anii anteriori de 26%(1.63%) 

 
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice ,utilizate penru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se 

calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii;-STABILIT 0,4% IN 2021 

(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in 
scop rezidential conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3).  

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului 
anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:  

a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;  
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data 
evaluarii;  
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;  
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate. In situatia in care nu este precizata valoarea in documentele 
care atesta proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal;  
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;  
f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, 
titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.  

6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de 
referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a 
anului fiscal urmator.  

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului.  
(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei 

pe cladiri pentru ANUL 2021 este 5.%  la care se adauga majorare HCL din anii anteriori- 26% = 6,3% 

(9) In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta 
de taxa fata de cea stabilita conform alin. (1) sau (2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii.  

 
ART.462   

(1) Impozitul pe cladiri se plateste anual , in doua rate egale , pana la datele de 31 martie si 30 septembrie  inclusiv 
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(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladire datorat pentru intregul an de catre contribuabili , pana la data de 31 martie a anului fiscal , se acorda o bonificatie de 
pana la 10%  -STABILIT 10% 

(3) Impozitul  pe cladiri datorat  aceluiasi buget local de catre contribuabili , de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata , respectiv  31 martie 
2021 

 
 
CAP.III.  IMPOZITUL  SI TAXA PE TEREN  Leg 227/2015 
Art.465 Calculul impozitului/taxei pe teren 

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, 
conform incadrarii facute de consiliul local.  

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii,  impozitul/taxa pe teren se 

stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:  

 
 
 
 

Lei/ha 

Zona in cadrul 
localitatii 

Nivel  an 2020 conf HCL 52/16.12.2019 
 lei /ha 

Nivel conform Leg 227/2015 
 

procent   
majorare fata de 

ANUL 2020 
3,8%-rata inflatie 

 

NIVEL STABILIT  2021 
 

Temei de 
drept 

 

LEG 

227/2015 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati 
Nivelurile impozitului, pe ranguri de 

localitati 
Nivelurile impozitului, pe ranguri de 

localitati 

 
IV 

Stefesti 
Ron 

V 
Scurtesti,Tarsoreni 

Ron 

IV 
Stefesti 

 Ron 

V 
Scurtesti,Tarsoreni 

Ron 

 IV 
Stefesti 

Ron 

V 
Scurtesti,Tarsoreni 

Ron 

A 1023 818 711-1788 569-1422 
3,8% 

1061.87 849.08 
Leg 

227/2015 

B 818 614 569-1422 427-1068 
3,8% 

849.08 637.33 
Leg 

227/2015 

C 614 409 427-1068 284-710 
3,8% 

637.33 424.54 
Leg 

227/2015 

D 401 205 278-696 142-356 
3,8% 

416.24 212.79 
Leg 

227/2015 
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 (3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, , 

impozitul 
/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu 

coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).  
 

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator, exprimate in lei pe hectar:  
 

Nr. 
crt. 

 

Categoria 
de folosinta 

/ Zona 
  

Nivel  an 2020 conf HCL 52/16.12.2019 
 lei /ha 

Nivel conform LEG 227/2015 actualizat cu  
rata inflatie 1,34%+4,6%+3,8% 

procent  de 
majorare fata 

de  
Leg.227/2015 

(30% in 
2018+10% in 

2019) 

NIVEL STABILIT  2021 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

1 Arabil 41,01 30,76 27,82 21,97 30,40 22,80 20,63 16,29 40 % 42,56 31,92 28,88 22.81 

2 Pasuni 
30.76 27,82 21.97 19.04 22,80 20,63 16,29 14,12 40 % 31.92 28,88 22.80 19.77 

3 Fanete 30.76 27,82 21.97 19.04 22,80 20,63 16,29 14,12 40% 31.92 28,88 22.80 19.77 

4 Vii 68.83 51,26 41,01 27.82 51,03 38,00 30,40 20,63 40 % 71.44 53,2 42,56 28,88 

5 Livezi 79.08 68.83 51.26 41.01 58,63 51,03 38,00 30,40 40 % 82.09 71.45 53.20 42,56 

6 Paduri si 
alte 
terenuri cu 
vegetatie 
forestiera 

41.01 30.76 27.82 21,97 30,40 22,80 20,63 16,23 40 % 42,57 31,93 28,88 22.81 

7 Terenuri cu 
ape 

21.97 19,04 11.72 * 16,23 14,12 8,69 * * 22.72 19.77 12.16 * 

8 Drumuri si 
cai ferate 

*   * *   *  * *  12 

9 Neproductiv *   * *   *  * * 

 (5) Suma stabilita conform alin. (4)  sus se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul 

tabel : 

Rangul localitatii  Coeficientul de corectie 

O 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 
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 (6) Ca exceptie de la prevederile alin. (3)-(5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (7) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele 
conditii:  
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;  
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.  

 (7) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare 

prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 457 alin. (6):  

 
Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

 O I II III IV V 

A 2,6 2,5 2,4 2,3 1,1 1,05 

B 2,5 2,4 2,3 2,2 1,05 1,00 

C 2,4 2,3 2,2 2,1 1,00 0,95 

D 2,3 2,2 2,1 2,00 0,95 0,90 

       

Lei / ha 

Nr. 
crt. 

 

Categoria de folosinta / Zona 
  

Nivel an 2020 Nivel conform Leg 
227/2015. 

 

NIVEL STABILIT  

2021 

(an 2020*3,8%) 

 

Temei de drept 

1 Terenuri cu constructii 27.20 22-31 28.23 Leg 227/2015 

2 Arabil 50.21 42-50 52.12 Leg 227/2015 

3 Pasune ,  25.11 20-28 26.05 Leg 227/2015 

5 Faneata 25.11 20-28 26.06 Leg 227/2015 

5 Vie pe rod , alta decat cea revazuta la nr.crt.5.1 57.53 48-55 59.72 Leg 227/2015 

5.1 Vie pana la intraea pe rod 
X X 

 
X 

Leg 227/2015 

6 Livada pe rod , alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1 
57.53 48-56 

 
59.72 

Leg 227/2015 

6.1 Livada  pana la intrarea in rod 
x X 

 
x 

Leg 227/2015 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. Crt.7.1 
13.6 8-16 

 
14.12 

Leg 227/2015 

7.1 Paduri in varsta de pana la 20 ani si paduri cu rol de protectie 
x X 

 
x 

Leg 227/2015 

8 Teren cu apa altul decat cel cu amenajari piscicole 
3.14 1-6 

 
3.26 

Leg 227/2015 

8.1 Teren pe care se afla amenajari piscicole 
32.43 26-34 

 
 

33.66 
Leg 227/2015 
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9 Drumuri si cai ferate 
x X 

 
x 

Leg 227/2015 

 Teren neproductiv x x x Leg 227/2015 

 
Art. 467. - Plata impozitului si a taxei pe teren 
 
(1) Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.  
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o 

bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local- STABILIT 10% 
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen 

de plata.  
(4) In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) si (3) se refera 

la impozitul pe teren cumulat 
CAP.IV.  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Art.468 

Art. 470. - Calculul impozitului  

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.  
(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele 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:  

 

Tipul mijlocului de transport 

Nivel stabilit 
2020 

 

Nivel conform LEG 

227/2015*1,34%*4,6%*3,8%(rata 

inflatie) 

procent  de 
majorare fata de 

Leg 227/2015-3%  
 

NIVEL STABILIT 
2021 

-LEI/AN / 
200 cm3 sau 

fractiune 

  -LEI/AN / 200 
cm3 sau 
fractiune 

1) Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv 

8.63 8.69 3% 8.95 

2) Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 
1.600 cm3 

9.70 9.77 3% 10.06 

3) autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 si 2000 cm3 19.40 19.55 3% 20.13 

4) autoturismecu capacitate cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 78.65 79.26 3% 81.64 

5) autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 si 3000 cm3  157.31 158.52 3% 163.28 

6) autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 316.75 319.21 3% 328.78 

7) autobuze, autocare, microbuze 25.86 26.05 3% 26.84 

8) alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa total maxima 
autorizata de pana la 12 tone inclusive, precum si autoturismele de 
teren din productie interna  

32.33 32.57 3% 33.55 

9) tractoare inmatriculate 19.40 19.55 3% 20.13 
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           Vehicule inregistrate  Nivel conform  
Leg.227/2015 

  

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4.800 cmc 3.26 2-4 lei/200 cmc 
 

 3.36 

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4.800 cmc 4.34 4-6 lei/200 cmc 
 

 4.47 

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 55.38 50-150 lei/an 
 

 57.04 

 
Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul de 50% din taxa datorata pentru motocicletele , motoretele si scuterele respective 

 

(5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 

transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

 
   

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, Conform  Leg.296/2020 
 
 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Impozitul stabilit 2021 
(în lei/an) 

 
 

 
Anexa 1 din Jurnalul Uniunii Europene Directiva 

1999/62/CE(euro/an)-curs valutar 01.10.2020 
1 euro =4,8740 

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 sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe   

 1 
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 
mică de 13 tone 

0 151,10 0 31 

 2 
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

151,10 419,20 31 86 

 3 
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 
mică de 15 tone 

419,20 589,80 86 121 

 4 
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 
mică de 18 tone 

589,80 1335,5 121 274 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 589,80 1335,50 121 274 

II 3 axe   

 1 
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 
mică de 17 tone 

151,10 263,20 31 54 

 2 
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai 

mică de 19 tone 
263,20 541,00 54 111 
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 3 
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai 
mică de 21 tone 

541,00 701,90 111 144 

 4 
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai 
mică de 23 tone 

701,90 1082,00 144 222 

 5 
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

1082,00 1681,50 222 345 

 6 
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 26 tone 

1082,00 1681,50 222 345 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1082,00 1681,50 222 345 

 
III 

4 axe   

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

701,90 711,60 144 146 

 2 
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 27 tone 

711,60 1111,30 146 228 

 3 
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai 
mică de 29 tone 

1111,30 1764,40 228 362 

 4 
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 
mică de 31 tone 

1764,40 2617,30 362 537 

 5 
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 
mică de 32 tone 

1764,40 2617,30 362 537 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1764,40 2617,30 362 537 

Art. 470 alin. (6) 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa 
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 
 

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

 
 

 
 

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

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

  

I 2+1 axe   

 1 
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 

mică de 14 tone 
0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

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

0 68,20 0 0 

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

68,2 156,00 14 32 

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

156,00 365,60 32 75 

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

365,60 472,80 75 97 

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

472,80 853,00 97 175 

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

853,00 1496,30 175 307 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 853,00 1496,30 175 307 
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II 2+2 axe   

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

146,20 341,20 30 70 

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

341,20 560,50 70 115 

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

560,50 823,70 115 169 

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

823,70 994,30 169 204 

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

994,30 1632,80 204 335 

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

1632,80 2266,40 335 465 

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

2266,40 3441,00 465 706 

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

2266,40 3441,00 465 706 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2266,40  465 706 

III 2+3 axe   

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

1803,40 2510,10 370 515 

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

2510,10 3411,80 515 700 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2510,10 3411,80 515 700 

IV 3+2 axe   

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

1593,80 2212,80 327 454 

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

2212,80 3060,90 454 628 

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

3060,90 4528,00 628 929 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 3060,90 4528,00 628 929 

V 3+3 axe   

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

906,60 1096,70 186 225 

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

1096,70 1637,70 225 336 

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

1637,70 2607,60 336 535 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1637,70 2607,60 336 535 
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Pentru remorci, semiremorci si 
rulote:Art.470 (7) 

NIVELURILE 

STABILITE 
PENTRU ANUL 

2020 
 

Ron 

Nivel conform Leg 

227/2015 

*1.34%*4.6%*3,8%-

rata inflatie 

procent  de majorare 

fata de  
Leg 227/2015 
3% maj HCL  

NIVEL STABILIT 
2021 

Temei legal 

Taxa - lei/an -    Leg 227/2015 

1. Pentru remorci, semiremorci si rulote:     Leg 227/2015 

a) pana la o tona inclusiv 9.7 9.77 3% 10.07 Leg 227/2015 

b) intre 1 si 3 tone inclusiv 36.63 36.91 3% 38,03 Leg 227/2015 

c) intre 3 si 5 tone inclusiv 57.11 57.55 3% 59.28 Leg 227/2015 

d) peste 5 tone 70.03 70.57 3% 72.70 Leg 227/2015 

 
 
Art. 472. - Plata impozitului  
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.  
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, 

se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. –STABILIT 10% 
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral 

pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi 
unitati administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

 
Majorari de intarziere in cazul obligatiilor fiscale datorate bugetelor locale –legea 207/2015 
 

Art. 183. Din Legea 207/2015 –privind codul de procedura fiscala 
 (1) Prin exceptie de la prevederile art. 173 si 176, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se 

datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. 
(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

 

CAP.V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor  

A. In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora 
sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate, 
astfel: 

NIVELURILE STABILITE 
PT.ANUL 2020 

Ron 

Nivel conform LEG 

227/2015 

NIVELURILE 
STABILITE 

PENTRU ANUL 2021 
An 2020*3,8%-rata inflatie 

Taxa – lei/m2 -   

 Art.474 alin (1) – Codul fiscal. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in  

mediul urban . 
X  X 

Suprafata pentru care se solicita certificatul de urbanism X  X 

a) pana la 150 m2 inclusiv 7 5-6 7 
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b) intre 151 si 250 m2 inclusiv 8 6-7 8 

c) intre 251 si 500 m2 inclusiv 12 7-9 12 

d) intre 501 si 750 m2 inclusiv 14 9-12 15 

e) intre 751 si 1.000 m2 inclusiv 17 12-14 18 

f) peste 1.000 m2 
 

15 + 0.01 lei/m2 pentru ce 
depaseste suprafata de 1.000 
m2 

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

16+0,01 lei/mp pentru 
fiecare mp.care 
depaseste 1.000 mp. 

Art.474 alin(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru 

o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin(1) 

 50% din taxa stabilita 
conform alin(1) 

50% din taxa 
stabilita conform 
alin(1) 

Art.474 alin(3) Taxa pentru prelungirea unui certficat de urbanism este 
egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certficatului sau a 
autorizatiei initiale 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certficatului 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea 
certficatului 

30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea 
certficatului 

Art.474 alin(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre 
comisia de urbanism  se stabileste de consiliul local in suma de pana la 15 lei 
inclusiv 

19 Intre 0 si 15lei inclusiv 20 

 Art.474 alin (5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o 
cladire rezidentiala sau cladire anexa  este egala cu 0,5% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de constructii  

0,5% din valoarea autorizata 
a lucrarilor de constructii 

0,5% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de 

constructii 

0,5% din valoarea 
autorizata a lucrarilor 

de constructii 

Art.474 alin(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 
alte constructii decat cele mentionate la alin.5 este egala cu 1% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de constructii,inclusiv valoarea instalatiilor aferente 

cu 1% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de 

constructii 

cu 1% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de 

constructii 

cu 1% din valoarea 
autorizata a lucrarilor 

de constructii 

Art.474 alin(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire  
egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certficatului sau a 
autorizatiei initiale 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea autorizatiei 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea 

autorizatiei 

30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea 

autorizatiei 

Art.474 alin(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala 
sau partial a unei constructii este egala cu 0.1% din valoarea impozabila 
stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate 

cu 0.1% din valoarea 
impozabila stabilita pentru 

determinarea impozitului pe 
cladiri 

cu 0.1% din valoarea 
impozabila stabilita pentru 
determinarea impozitului 

pe cladiri 

cu 0.1% din valoarea 
impozabila stabilita 

pentru determinarea 
impozitului pe cladiri 

Art.474 alin (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari,  0.25 Intre 0 si 15 lei inclusiv 
pentru fiecare mp afectat 

0.26 

Art.474 alin (12) 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 este egala cu 3% din valoarea autorizata 
a lucrarilor de organizare de santier 

3% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de organizare de 

santier 

3% din valoarea autorizata 
a lucrarilor de organizare 

de santier 

3% din valoarea 
autorizata a lucrarilor 

de organizare de 
santier 

Art.474 alin (13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de 
tabere  de corturi , casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din 
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie  

2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie 

2% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de 

constructie 

2% din valoarea 
autorizata a lucrarilor 

de constructie 
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Art.474 alin (14) Taxa pentru autorizarea  amplasarii de chioscuri ,tonete, 
cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate 
pe caile si in spatiile publice este de pana la 8 lei , inclusiv,pentru fiecare metru 
patrat de suprafata ocupata de constructie  

8 

 
Intre 0 si 8 lei inclusiv 

8 

Art.474 alin(15)  Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de 
racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, 
energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu taxa datorata pentru fiecare 
instalatie este  

17 

 
Intre 0 si 13 lei inclusiv 
pentru fiecare racord 

18 

Art.474 alin (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala 
si adresa 

12 
Intre 0 si 9 lei inclusiv 

12 

 Art.475 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii  pentru desfasurarea 
unei activitati  

 
 

 

 (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare/accord  de functionare 25 Intre 0 si 20 lei inclusiv 26 

(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator 63 Intre 0 si 80 lei 65 

 (3) Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica(cod CAEN 561-
Restaurante, 563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 932-Alte 
activitati recreative si distractive): 

 

 

 

a)pentru supraf de pana la 500 mp inclusiv 126 Pana la  4000 lei inclusiv 131 

b) pentru o supraf. mai mare de 500 mp 261 Pana la  8000 lei inclusiv 271 

CAP.VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA 
SI PUBLICITATE  

 
 

Art.477(4) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 
1.9% 

intre 1%-3% din valoarea 
serviciilor de reclama si 

publicitate 
2% 

Art. 478 (2) .Taxa pentru pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 
   

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

40 Intre 0 si 32 lei inclusiv 42 

 
b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau oricarei altei structure de afisaj pentru 
reclama si publicitate 

29 Intre 0 si 23 lei inclusiv 30 

 
CAP.VII IMPOZITUL PE  SPECTACOLE 

   

Art.481(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit 

la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare sau  abonamentelor. 
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(2) a)In cazul unui spectacol de teatru , balet opera, operetta, concert 

filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice alta competitie sportiv 

interna sau inetrnationala-pana la 2% 

2.5% 0-2% 2.6% 

  b)in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit.a)- 

pana la 5%  
2.5% 0-5% 2.6% 

Art.484 Taxe speciale 

(1) taxa eliberare certificat fiscal 
5  5 lei 

Art. 486 . Alte taxe locale     

      (2) Taxa inchiriere buldoexcavator 150 lei/ora  156 lei/ora 

(4)Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 

este in cuantum de 500 lei si poate fi majorata prin HCL fara sa 

depaseasca 50% din valoare 

750 lei  750 lei 

(3) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 

alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale , consiliul local 

stabileste o taxa de pana la 32 lei, inclusiv 

40 0-32 lei 42 lei 

Art.489 (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv , consiliul 

local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500%, incepand cu al treilea an  

 

 

200% 0-500% 250% 

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren 

cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite ,situate in 

intravilan 

 

200% 0-500% 250% 
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CONFORM Leg296/2020 pct.96. La articolul 493, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   (8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI  LEG 227/2015 

 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE(actualizat cu rata inflatie 1.34%+4.6%+3,8%) 

 

Art. 493 alin. (3) 
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 77 lei la 307 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 307 lei la 765,01 
de lei 

Art. 493 alin. (4) 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 357 de lei la 1737 lei. 

Art. 493 alin. (5) 

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

- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 307 lei la 1227 lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1227 lei la 
3063 lei. 

 

 

doc:1010000203/13
doc:1020018002/1
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III.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ
1
/AJUSTEAZĂ

2 

1) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual 

cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;” 
2
) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  

……………………………………………………………………………… 
   b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege; 
……………………………………………………………………………… 
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice.” 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE 

ACTUALIZATE
1
/AJUSTATE

2
  

PENTRU ANUL 2017 

 - lei - 

NIVELURILE 

ACTUALIZATE
1
/AJUSTATE

2
  

PENTRU ANUL 2018 

-  lei - 

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

a) până la valoarea de 500 
1
) lei – 8%, dar nu mai puțin de 20

2)
 lei; 500

1
) … 20

2
)  

b) între 501 
1
) lei și 5000 

2
) lei - 40

3
) lei + 7% pentru ce depășește 500 

4
) lei;  501

1
) … 5.000

2
) … 40

3
) …  500

4
)  

c) între 5.001
1
) lei și 25.000

2
) lei – 355 

3
) lei + 5% pentru ce depășește 5.000

4
) lei; 5.001

1
) … 25.000

2
) … 355

3
) …  5.000

4
)  

d) între 25.001
1
) lei și 50.000

2
) lei – 1.355 

3
) lei + 3% pentru ce depășește 25.000

4
) lei; 25.001

1
) … 50.000

2
) … 1.355

3
) …  25.000

4
)  

e) între 50.001
1
) lei și 250.000

2
) lei – 2.105

3
) lei + 2% pentru ce depășește 50.000

4
) lei; 50.001

1
) … 250.000

2
) … 2.105

3
) …  50.000

4
)  

f) peste 250.000
1
) lei – 6.105

2
) lei + 1% pentru ce depășește 250.000

3
) lei. 250.000

1
) … 6.105

2
) … 250.000

3
)    

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

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui 

coproprietar 50  lei pentru fiecare coproprietar; 
50 50 

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 50
1
) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000

2
) lei, și cu 

200
3
) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2.000

4
) lei. 

50
1
) … 2.000

2
) … 200

3
) …  2.000

4
)  

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de 

procedură civilă, se taxează cu 200 lei. 
200 200 

(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 100 lei. 

100 100 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în bani, 

se taxează cu 20
1
) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este 

evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50
2
) lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 

2.000
3
) lei, și cu 200

4
) lei, dacă valoarea ei depășește 2.000

5
) lei. 

20
1
) … 50

2
) … 2.000

3
) …  200

4
) …2.000

5
)  

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale 

aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu …… lei. 
100 100 
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Art. 8. – (1) Se taxează cu 100 lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele 

judecătorești:  
100 100 

(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 50
1
) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000

2
) lei, și cu 300

3
) lei, pentru 

cererile a căror valoare depășește 5.000
4
) lei. 

50
1
) … 5.000

2
) … 300

3
) …  5.000

4
)  

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:   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 - 100 lei; 
100 100 

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

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

d) cereri de perimare – 20 lei; 20 20 

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare 

și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - 20 lei 
20 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 - 20 lei;  
20 20 

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

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt 

efectuate de către instanță – 0,20 lei/pagină; 
0,20 0,20 

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 

exemplar de copie - 1 leu/pagină; 
1 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 - 1 leu/pagină; 

1 1 

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile 

judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar 

de copie. 

5 5 

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:   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 - 20 lei; 
20 20 

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

1000
1
) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu 

este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu 100 
2
) lei. 

1.000
1
) … 100 

1
)  

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50
1
) lei, dacă 

valoarea cererii nu depășește 5.000
2
) lei, și cu 300

3
) lei, pentru cererile a căror valoare 

depășește 5.000
4
) lei. 

50
1
) … 5.000

2
) … 300

3
) …  5.000

4
)  

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:  
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a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească 

înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - 20 lei; 
20 20 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 100 lei; când cererile au ca obiect instituirea 

de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu 1000 lei; 
100

1
) … 1.000

2
)  

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de 

soluționare a contestației - 20 lei. 
20  

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:  
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora 

- 300 lei; 
300 300 

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 - 200 lei; 

200 200 

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 - 100 lei. 

100 100 

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 - 100 lei; 

100 100 

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 - 100 lei; 

100 100 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și 

modele industriale - 300 lei. 
300 300 

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 200 lei. 

200 200 

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul 

comerțului se taxează cu 100 lei. 
100 100 

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 - 200 lei;  

200 200 

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

100 lei; 
100 100 

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - 50 lei; 50 50 
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d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii - 

50 lei; 
50 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 - 20 lei fiecare cerere; 

20 20 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - 20 lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă 

de timbru. 
20 20 

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități 

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 - 50 lei; 
50 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 300 lei. 
300 300 

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:  
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 - 100lei; 

100 100 

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

20 lei. 
20 20 

Art. 18. – Se taxează cu 20 lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 

privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:  

a) Cereri pt solutionarea conflictelor de competent intre birourile executorilor 

judecatoresti 

b) Plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini atributiile 

prevazute de lege; 

c) Cererei pt supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc. 

20 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 20 lei.  

20 20 

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul 

dreptului, se taxează cu 50 lei. 
50 50 

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și 

apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu 20 lei. 
20 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 - 10 lei pentru fiecare înscris ori copie; 
10 10 

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

100 100 

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 - 100 lei.  

100 100 

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 20 lei; 
20 20 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar 

nu mai puțin de 20 lei. 
20 20 

Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 100  lei dacă se 

invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul 

de procedură civilă. 

100 100 

(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 100 
1
) lei; în aceeași ipoteză, pentru cererile 

neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100) lei. 

100
1
) … 100

2
)  

Art. 25. – (1) Se taxează cu 20 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a 

recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:  
20 20 

(2) Se taxează cu 50 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului 

împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 
50 50 

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se 

timbrează, în toate situațiile, cu 100 lei. 
100 100 

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

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

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

invocat. 
100 100 

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 20 lei. 
20 20 
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