
 
                                                      ROMÂNIA 
                                              JUDETUL NEAMT 
                                          CONSILIUL LOCAL AL 
                                          COMUNEI GHERĂEŞTI 
 
 
                                                 H O T Ă R Â R E  
         privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 
 
  Consiliul local al  comunei Gherăeşti, judeŃul NeamŃ ; 
  În temeiul dispoziŃiilor art. 45 al. (2 ) lit. „c” din Legea administratiei 
publice locale nr. 215 / 2001, republicată ; 
  Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 
199 / 1997; 
  Având în vedere prevederile : 

- art. 36 alin. ( 2) lit.”b” şi alin. (4) lit.”c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215 / 2002 republicată cu modificările şi  completările 
ulterioare; 

- art. 5 alin.(2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , 
cu modificarile şi completările ulterioare ; 

- art. 253 alin. (2) şi (6) , art. 255 alin. (1) , alin. (2) , art. 260 alin. (2) , art. 
265 alin.(2), art. 267 alin. (1), (4), (7), (11), (12) şi (13) , art. 268 alin.(1), 
(2), (3), (4) şi (5) , art. 270 alin. (4) , art. 271 alin. (2), art. 275 alin. (2) , 
art. 279  , alin. (1), (2), şi (3) , art. 283 ,art. 286 alin. (1), (2), (3), (4) şi 
(6), art. 287 , art. 288 alin. (1), (2)  din Legea nr. 571 / 2003 privind 
Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- pct. 4-8 , pct. 9 alin. (1), (2), (3), (4), şi (5) , pct. 11 alin. (3 ) , pct. 14 
alin. (11) lit. „b” şi „c” , pct. 22  alin. (2) lit. „f” , pct. 24 alin. (2) , pct. 52 
alin. (1) lit. „f” , pct. 54 alin. (1), (2) şi (3), pct. 72 alin. (3) , pct. 77 alin. 
(4) , pct. 91 , pct.131 alin. (1) , pct.132, alin. (1) , pct. 134 , pct. 137 , pct 
141, pct.142, pct. 143, pct. 146, pct. 149, pct.153 alin. (3) , pct. 155 alin. 
(1) lit.”c”, pct. 156 alin. (2) , pct. 158 alin. (3) şi (4), pct. 159 pct. 163 , 
pct. 165 alin.(1) pct. 180 alin. (1) , pct. 185 , pct. 188 , pct. 192, pct. 205, 
pct. 220, pct. 2211 , pct. 222, pct.224 alin. (1) şi (2) , pct. 226 şi pct. 2901 

din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind 
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44 / 2004, cu 
modificarile şi completările ulterioare ; 

  łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind 
nivelurile pentru valorile impozabile şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , 
precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2011 ; 



  Analizând Nomenclatura stadală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Gherăeşti nr.37/2003 precum şi Planul urbanistic general aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gherăeşti nr.4/2000; 
  łinând seama de necesităŃile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului 
local pentru anul 2011, în scopul asigurării finantării cheltuielilor publice locale  pe  de o  
parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de altă parte; 
  Consiliul local al comunei Gherăeşti , adopta prezenta  
                                                     
                                                   H O T Ă R Â R E 
 
 
  Art 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011, după cum 
urmează : 
 a). nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele 
şi taxele locale pentru anul  2011 , conform  anexa nr. 1 ; 
 b). cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările  ulterioare, se stabileste la  ―   1 % ; 
 c). cota prevăzută  la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare se stabileste la   ― 8 % ; 
 d). cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , 
cu modificările şi completările ulterioare , se stabileste la   ― 3 % ; 
  Art.2  Bonificatia prevăzută la art. 255 alin.(2) , art. 260 alin.(2) şi art. 265 
alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările 
ulterioare , se stabileşte după cum urmează : 
 a). în cazul impozitului pe clădiri la ―  5 % ; 
 b). în cazul impozutului pe teren la   ―  5% ; 
 c). în cazul impozitului pe mijlocul de transport  , la  ―  5 % ; 
  Art.3 (1). Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum  
urmează : 
 a). în cazul impozitului şi taxei pe clădiri la   ―  5 % ; 
 b). în cazul impozitului şi taxei pe teren intravilan, la   ―  5% ;  
 c). în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport , la  ― 5 % ; 
  
    (2). În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală 
prevăzută la  alin.(1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr.1 . 
  Art.4  Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 
autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, 
pentru anul 2011 se mentine delimitarea zonelor aprobată prin Hotararea Consiliului 
Local al comunei Gherăeşti nr.13/2002 . 
  Art.5.Terenurile pentru care nu se datoreaza impozitul , potrivit art. 257 lit. 
„i” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completarile 
ulterioare sunt : 
 a). terenuri care prin natura lor sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură ; 



 b). orice terenuri ocupate de iazuri, bălti, lacuri de acumulare ; 
 c). cele folosite pentru activităti de apărare împotriva inundatiilor, gospodarirea 
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor  de  apă , cele 
folosite ca zone de protectie definite în lege. 
  Art.6.Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, 
inclusiv hotărârile  Consiliului Local al comunei Gherăeşti, prin care s-au instituit / 
stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori  anului fiscal curent , este 
prevăzuta în anexa nr. 2 . 
  Art.7.Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului local 
al comunei Gherăeşti, în temeiul cărora sau acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 
ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr.3 . 
  Art.8. Se aproba procedura de calcul si plata a texelor prevazute la alin.(1) si 
(2) ale art.238 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit anexei nr.4 
  Art.9.Se aprobă procedura de acordare a facilităŃilor fiscale categoriilor de 
persoane fizice prevazute la art. 286  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificarile şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 5. 
  Art.10. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
  Art.11.(1). Prezenta hotarâre  se comunică prefectului judetului Neamt în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinta publica 
prin grija secretarului comunei Gherăeşti. 
       (2). Aducerea la cunoştinŃă publică se face prin afisarea la sediul 
autorităŃilor administratiei publice locale  şi pe site-ul Primăriei comunei Gherăeşti  
www. primăria.gheraeşti.ro , adresa de e-mail fiind primaria.gheraesti@gmail. com  . 
 
 
    

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
TIHULCĂ CECILIA ANA 

 
 
 
 
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETAR, 
                                                                                            ZĂPODEANU VICTORIA 
 
 
NR_______ 
DIN____________________ 
 
 
 
 



Adoptată în şedinŃa din  20.12.2010  cu un nr. de ________voturidin totalul de 15 
consilieri în funcŃie. 
                                                                                                              
                                                                                                ANEXA NR.2  LA 
      HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.  _________               
                                                                                                        DIN _____________________ 
 
 
 

LISTA   ACTELOR   NORMATIVE 
prin care sunt  instituite  impozite şi taxe locale  inclusiv hotărârile Consiliului local 
al comunei Gherăeşti, prin care sau stabilit impozite si taxe locale pe o perioadă de 

5 ani anteriori anului fiscal curent 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Actul normativ sau 
H.C.L. nr. şi data 

                                   Cuprinsul actului sau 
                        Hotărârea Consiliului   local 

1. Legea nr. 571 / 2003 Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 
2. Hotărârea Guvernului nr. 44 / 

2004 
Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 
2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare 

3. Hotărârea Guvernului nr. 965 
/ 2009 

Privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acesora, precum  şi amenzile 
aplicabile în anul fiscal 2006 

4. OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 155 
/ 2007 

Privind taxa pe mijloace de transport 

5. Hotărârea Consiliului Local 
nr. 5 / 24.01.2006 

Modificarea tarifelor de închiriere a sălii de festivităŃi şi cămin 
cultural 

6. Hotărârea Consiliului local nr. 
12 / 13.03.2006 

Modificarea H.C.L. nr. 40 / 2005 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale  pe anul 2006 

7.  Hotărârea Consiliului locala 
nr. 14 / 13.03.2006 

Privind stabilirea taxei de păşunat pe anul 2006 

8. Hotărârea Consiliului local nr. 
10 / 27.02.2007 

Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 51 / 2006 privind 
taxele şi impozitele pe anul 2007 

9. Hotărârea Consiliului local nr. 
12 / 2.05.2007 

Privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2007 

10. Hotărârea Consiliului local nr. 
16 / 2.05.2007 

Completarea prevederilor Hotărârii Consiliului local nr. 57 / 
2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  

11. Hotărârea Consiliului local nr. 
19 / 2.05.2007 

Stabilirea taxei de concesiune pentru concesionarea unor 
terenuri din domeniul public 350 m.p.  

12. Hotărârea Consiliului local nr. 
25 / 25.06.2007 

Concesionarea suprafetei de 1038 m.p. teren din domeniul 
public 

13. Hotărârea Consiliului local nr. 
30/ 24.07.2007 

Stabilirea unor taxe pentru înregistrarea autovehiculelor 
nesupuse înmatriculării 

14. Hotărârea Consiliului local nr. 
42 / 4.10.2007 

Stabilirea taxei pentru spaŃiile ocupate de societăŃi şi agenti 
economici 

15. Hotărârea Consiliului local nr. 
9 / 16.02.2005 

Aprobarea concesionării – teren din domeniul public 

16. Hotărârea Consiliului local nr. 
40 / 22.09.2005 

Stabilirea , aprobarea nivelului pentru valorile impozabile şi 
taxele locale şi alte taxe ; asimilarea acestora precum şi 



amenzile care se indexează anual pe baza inflatiei în anul fiscal 
2006 

17. Hotărârea Consiliului local nr. 
49 / 29.11.2005 

Privind închirierea unui spatiu  

18. Hotărârea Consiliului local nr. 
10 / 26.03.2004 

Scoaterea la licitatie pentru concesionare 

19. Hotărârea Consiliului local nr. 
35 / 29.07.2004 

Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile şi 
taxele locale şi curti taxe asimilate acestora precum şi amenzile 
care se indexează anual pe baza inflatiei , aplicabile în anul 
fiscal 2005 

20. Hotărârea Consiliului local nr. 
42 / 26.08.2004 

Privind concesionarea unor spatii cu destinaŃia de cabinete 
medicale în care îsi desfăşoară activitatea medicii de familie 

21. Hotărârea Consiliului local nr. 
53 / 22.12.2004 

Modificarea taxei de închiriere pentru spaŃiile ocupate de 
societăŃi şi agenti economici 

22. Hotărârea consiliului local nr. 
1 / 30.01.2004 

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local 
nr. 27 / 2003 privind stabilirea impozitului şi taxelor locale pe 
anul 2004 

23. Hotărârea Consiliului local nr. 
4 / 27.03.2008 

Stabilirea taxei de păşunat pe anul 2008 

24. Hotărârea Consiliului local  
nr. 21/ 9.05.2008 

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2009 

25. Hotărârea Consiliului local nr. 
21/2008 

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2009 

26. Hotărârea Consiliului local nr. 
3/ 25.01.2008 

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008 

27. Hotărârea Consiliului local nr. 
7/ 29.02.2008 

Privind stabilirea texelor de păşunat pe anul 2008 

28. Hotărârea Consiliului local nr. 
15/ 03.03.2008 

Privind concesionarea suprafeŃei de 630 m.p. teren din 
domeniul public 

29. Hotărârea Consiliului local nr. 
-------- 

Privind stabilirea taxei de concesiune pentru cabinete medicale  

30. Hotărârea Consiliului local nr 
4 /23.02.209  

Privind stabilirea preŃului gunoiului menajer  

31. Hotărârea Consiliului local nr 
6/ 23.02.2009  

Privind modificarea Hotărârii 21 /2008 privind impozitul  pe 
mijloace de transport prevăzute în art. 263 al. 4 şi 5 din Legea 
571/2003  

32. Hotărârea Consiliului local nr 
9 / 20.03.2009  

Taxe pentru păşunat pe anul 2009  

33.  Hotărârea Consiliului local nr 
20 / 11. 05. 2009  

Privind aprobarea concesiunii suprafe Ńei de 7,50 mp . spaŃiu 
din cadrul dispensar uman 

34. Hotărârea Consiliului local nr 
31 / 9.07.2009  

Privind stabilirea taxei de concesiune pentru cabinetele 
medicale 

35. Hotărârea Consiliului local nr 
41 / 31.08.2009  

Privind stabilirea tarifelor pentru închirierea sălii de festivităŃi 
 

36. Hotărârea Consiliului local nr 
46 / 6.11.2009  

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010 

  
 
 
 
 



 
 
        Anexa nr. _________la 
       Hotărârea Consiliului local nr.  _____________ 
       Din  20.12.2010  
 

 
L I S T A 

cuprinzând  actele normative inclusiv  hotărârile Consiliului local 
al comunei Gherăeşti în temeiul cărora s-au acordat facilităŃi fiscale 

 
 
 
Nr. 
crt. 

ACTUL  NORMATIV             CONTINUTUL ACTULUI SAU 
         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

1. Hotărârea Consiliului local nr. 3 / 
24.01.2006 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitului pe 
teren – curti , construcŃii pe anul 2006 

2. Hotărârea Consiliului local nr. 15/ 
13.03.2006 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitului pe 
clădiri şi teren curti-consstrucŃii pe anul 2006 

3. Hotărârea Consiliului local nr. 25 / 
10.05.2006 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitului pe 
clădiri şi teren curti construcŃii  pe anul 2006 

4. Hotărărea Consiliului local nr. 36 / 
17.08.2006 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitului pe 
clădiri teren curti –constructii pe anul 2006 

5. Hotărârea Consiliului local nr. 3 / 
29.01.2007 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitului pe 
teren curti- construcŃii , clădiri pe anul 2007 

6. Hotărârea Consiliului local nr. 9 / 
27.02.2007 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitului pe 
teren curti- construcŃii , clădiri pe anul 2007 

7. Hotărârea Consiliului local nr. 20 / 
2.05.2007 

Privind scutirea locuitorilor de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2007 

8. Hotărârea Consiliului local nr.33 / 
24.07.2007 

Privind scutirea locuitorilor de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2007 

9. Hotărârea Consiliului local nr. 38 / 
31.07.2007 

Privind scutirea locuitorilor de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2007 

10. Hotărârea Consiliului local nr. 6 / 
10.01.2005 

Privind scutirea locuitorilor de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2005 

11. Hotărârea Consiliului local nr. 15 / 
18.03.2005 

Privind scutirea locuitorilor de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2005 

12. Hotărârea Consiliului local nr. 35 / 
29.07.2005 

Privind scutirea locuitorilor de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2005 

13 Hotărârea Consiliului local nr. 37 / 
16.08.2005 

Privind scutirea locuitorilor de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2005 

14. Hotărârea Consiliului local nr. 41 / 
22.09.2005 

Privind scutirea locuitorilor de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2005 

15. Hotărârea Consiliului local nr. 52 / 
22.09.2005 

Privind scutirea  de la plata impozitului pe clădiri teren- 
curŃi construcŃii 

16. Hotărârea Consiliului local nr. 22 / 
9.05.2008 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2008 

17. Hotărârea Consiliului local nr. 2 / 
25.01..2008 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor şi 
taxelor pe anul 2008 

18. Hotărârea Consiliului local nr. 11 / 
29.02..2008 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor şi 
taxelor locale  



19. Hotărârea Consiliului local nr. 16 / 
03.03..2008 

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2008 

20. Hotărârea Consiliului local nr. 
3/23.02.2009  

Privind scutirea de la plata   impozitelor  şi taxelor locale   

21. Hotărârea Consiliului local nr. 10/ 
20.03.2009  

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2009 

22. Hotărârea Consiliului local nr. 48 / 
6.11.2009 

Privind scutirea de la plata   impozitelor  şi taxelor locale   

23. Hotărârea Consiliului local nr 59 / 
18.12.2009  

Privind scutirea unor locuitori de la plata impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
                                                                                           ANEXA NR._______________ 
       LA HOTĂRÂREA C.L. NR________________ 
       DIN  20.12.2010  
 
 
 
            P R O C E D U R A  
      de  acordare  a facilităŃilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 din 
   Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal  
 
 
  Persoanele fizice ale căror venituri lunare  sunt mai mici decât salariul minim pe 
economie ori constau în exclusivitate din  ajutor de şomaj şi / sau  pensie de asistenŃă socială beneficiază 
de scutire sau reducere de la plata impozitului pe clădiri pentru o clădire folosită ca domiciliu de 
persoana fizică ce datorează acest impozit şi de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent 
clădirii folosite ca domeniu al persoanei  respective. 

În cazul unei calamităŃi naturale , persoanele fizice afectate, beneficiază de scutire sau 
reducere  de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren precum şi a taxei pentru eliberarea 
certoficatului de urbanism şi autorizatiei de construire. 

FacilităŃile prevăzute mai sus se aplică persoanei respctive cu începere de la data de întâi 
a lunii următoare celei în care persoana depune dovumentele justificatve în vederea scutirii sau 
reducerii. 

FacilităŃile fiscale prevăzute mai sus se acordă numai la cererea scrisă a persoanelor 
fizice , care va cuprinde : 

a. elementele de identificare a contribuabilului ; 
b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local pentru care se solicită scutirea sau reducerea 

la plată : 
c. periada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum şi data scadenŃei acestora ; 
d. natura facilităŃilor solicitate şi o succintă prezentare a posibilităŃilor de plată a debitelor 

pentru care se solicită înlesnirea ; 
e. modul de respectare a eventualelor facilităŃi la plată, dacă este cazul . 
 Persoanele fizice solicitate pot depune orice alte elemente şi documente considerate utile 

pentru soluŃionarea cererii. 
 Cererea de acordare a facilităŃilor fiscale împreună cu documentele prevăzute mai sus se 

constituie într-un dosar care se depune de către debotir la Consiliul local. 
 Dosarul complet intocmit de compartimentul de specialitate al autorităŃii administraŃiei 

publice locale , precum şi propunerea de soluŃionare a cererii de acordare a facilităŃilor fiscale sunt 
înaintate de către şeful acestui compartiment primarului, care ulterior îl va prezenta consiliului local spre 
soluŃionare. 

 Pentru soluŃionarea fiecărui dosar privind cererea de acordare a facilităŃilor fiscale se va 
avea în vedere următoarele: 

a. rezultatele verificărilor efectuate de compartimentul de specialitate vor fi cuprinse într-o notă de 
constatare în care vor fi preyentate, în principal: 

- realizarea datelor prezentate în cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, 
taxelor şi altor venituri ale bugetului local respective 

- respectarea de către solicitant a reglementărilor legale în vigoare privind disciplina 
financiară 

- existenŃa unor posibilităŃi concrete de achitare în viitor a obligaŃiilor restante 
- orice elemnte care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere 

sau de modificare şi completare a cererii 



b. prevederile din legile speciale potrivit cărora se pot acorda, de la caz la caz, reduceri şi scutiri de 
la plata impozitelor şi a taxelor 

c. documentele justificative prezentate de plătitor 
d.  propunerea de soluŃionare a cererii de acordare a înlesnirilor la plata eleborate de 

compartimentul de specialitate din cadrul autorităŃii administraŃiei publice locale 
e. orice alte elemente necesare soluŃionării cererii 
Termenul  de soluŃionare a dosarului privind cererea  de acordare a facilităŃilor fiscale este de 30 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii la autoritatea administraŃiei publice locale la care s-a depus. 
Dosarul privind cererea de acordare a facilităŃilor  fiscale se clasează dacă acesta nu poate fi întocmit 

în mod complet din motive imputabile solicitantului. Clasarea şi motivele acesteia vor fi comunicate în 
scris solicitantului în termen de 5 zile de la clasarea dosarului. 

Solicitantul înlesnirii la plata impozitului, taxei şi a altui venit la bugetul local va fi înştiinŃat în scris 
despre hotărârea consiliului local în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                           ANEXA LA  
                                                                                                         HOT. CONSILIULUI LOCAL 

                                                                                        NR.________DIN 20.12.2010 
 

 
 

P R O C E D U R I L E 
 

de calcul a taxelor prevăzute la art. 283  din Codul Fiscal 
 

1. Taxele zilnice datorate pentru utilizarea temporară a locurilor publice se vor calcula şi 
plăti după cum urmează: 

a. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerŃului în pieŃe, în oboare, în târguri, în 
standuri situate de-a lungul drumurilor publice taxa se stabileşte în lei/mp/zi, astfel încât 
pentru un mp de teren aferent acestot activităŃi, taxa pe zi să nu depăşească 13 lei. Taxa 
se achită zilnic sau pe baza de abonament pentru o perioadă mai mare de  o zi, caz în care 
taxa se achită la eliberarea abonamentului. Pentru taxele achitate zilnic se pot utiliza 
bilete valorice din carnete a câte 100 bucăŃi inserate şi personalizate, având două părŃi, 
din care una se eliberează comerciantului. 

b. Pentru ocuparea locurilor publice în vederea depozitării diferitelor materiale , taxa se 
stabileşte în lei/mp/zi, astfel încât pentru un mp de teren ocupat pentru depozitarea de 
materiale, taxa pe zi să nu depăşească 13 lei. Taxa se achită la data obŃinerii autorizaŃiei 
de la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, iar eliberarea acesteia se face pe bază 
de cerere. 

2. Taxa pentru vehicule lente: 
a. Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 

1 ianuarie, taxele locale în sumă de până la 34 lei / an inclusiv datorate pe întreg an fiscal 
se achită până cel târziu la data de 15 martie a anului de referinŃă. 

b. Pentru vehiculele lente dobândite după 1 ianuarie, taxele locale se datorează începând cu 
data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporŃional cu 
perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv şi se achită în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data dobândirii. 

c. Pentru vehiculele lente înstrăinate ori scoase din funcŃiune, taxele locale aferente se dau 
la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs această 
situaŃie, proporŃional cu perioada până la sfârşitul anului fiscal respectiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                           Anexa nr.1  
        La Hotărârea C.L. Gherăeşti 
        Nr. ______din 20.12.2010 
 
 

T A B L O U 
Cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate 

acestora, precum si amenzile aplicabile începand cu anul fiscal 2011 
 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 
 

 I. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafata construită      
                    desfăşutară la clădiri, în cazul persoanelor fizice  
 
Art. 251 alin( 3)  - inclusiv coeficientul de corectie - 
Nr. crt.                 Tipul clădirii Nivelurile indexate pentru anul 2011 

Valoarea impozabilă  lei / m.p.  
Fără instalaŃii de apă, canalizare , 

electice, încălzire 

  

Gherăeşti 
rang IV-zona A 

Gherăeştii Noi 
+ TeŃcani  
rang V-zona A 

A. Cladiri cadre din beton armat sau cu pereŃi 
exteriori din cărămida arsa din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament termic 
şi/sau chimic 

526 502 

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

151 144 

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

135 129 

D. Clădire – anexă cu pereti exteriori din piatra 
naturală, din cărămidă nearsă, vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic 

59 57 

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

75% din suma 
care s-ar 

aplica cladirii  

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

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

50% din suma 
care s-ar 

aplica cladirii  

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

 



 
 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
 

II. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan 
– terenuri cu construcŃii - 

Art.258 alin.(2) – persoane fizice                                                                             lei/ha           
Localitatea Gherăeşti ( rang IV-  
Zona A) lei / ha (1 mp=0,0001 ha)  

Localitatea Gheraestii Noi rang V/zona 
A (lei /ha-1 mp = 0,0001 ha) 

Localitatea Tetcani rang V – zona A 
(lei/ ha-1 mp =0,0001 ha) 

Anul 2011 Anul 2011 Anul 2011 
766 613 613 

 
III.Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan 

- orice altă categorie de folosinŃă decât cea de terenuri cu construcŃii - 
 
Art.258 alin.(4)  (inclusiv coeficientul de  corectie)                                    LEI/HA 
Categoria de folosinŃă / Zona Gherăeşti (rang IV/zona A) 

2011 
TeŃcani – Gherăeştii Noi 

2011 (rang V/zona A) 
1. Arabil 26,40 24 
2.Păşuni 19,80 18 
3.Fâneata 19,80 18 
4. Vie 44,00 40 
5.Livada 50,60 46 
6.Păduri şi alte terenuri cu 
vegetaŃie forestieră 

26,40 24 

7.Terenuri cu ape 14,30 
 

13 

8. Drumuri si cai ferate X X 
9 Teren neproductiv X X 
 

IV.Impozit pe terenurile amplasate în extravilan 
Art. 258 alin.(6)                                                                                               lei/ha 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2011              
                       ZONA 
 

Nr. 
crt. 

Zona/Categoria de folosinŃă 

A           B C 
1. Teren cu construcŃii 27 24 22 
2. Teren arabil 43 41 39 
3. Păsune 24 22 19 
4. Fâneată 24 22 19 
5. Vii pe rod 48 46 43 
6. Livadă pe rod 48 46 43 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaŃie forestieră 14 12 10 
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajare 

piscicolă 
5 4 2 

9. Teren cu amenajare piscicolă 29 27 24 
10 Drumuri si cai ferate X X X 
11 Teren neproductiv X X X 
 



 
 

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
 Art.263 alin.(2)   
Nr. 
crt 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica -lei/200 cmc sau 
fractiune din 

aceasta - 
1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana 

la 1.600 cmc inclusiv 
8 

2 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 cmc inclusiv 18 
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si 2.600 cmc inclusiv 72 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si 3.000 cmc inclusiv 144 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc 290 
6 Autobuze, autocare, microbuze 24 
7 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana 

la 12 tone inclusiv 
30 

8 Tractoare inmatriculate 18 
  
 
ART.263 alin.(4)   
Autovehicule de transport marfa, cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

Impozitul in lei pentru 
vehicule angajate 

exclusiv in operatiunile 
de transport intern 

Impozitul in lei pentru 
vehicule angajate exclusiv 

in operatiunile de 
transport intern si 

international 

 Numarul axelor si masa totala maxima autorizata 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

Vehicule 
cu sistem 

de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

I  Vehicule cu doua axe 
 1. Masa nu mai putin de  12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 102 0 127 
 2. Masa nu mai putin de  13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 102 282 127 352 
 3. Masa nu mai putin de  14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 282 396 352 495 
 4. Masa nu mai putin de  15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 396 897 495 1.121 
 II.Vehicule cu trei axe     
 1. Masa nu mai putin de  15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 102 177 127 221 
 2. Masa nu mai putin de  17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 177 364 221 454 
 3. Masa nu mai putin de  19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 364 472 454 589 
 4. Masa nu mai putin de  21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 472 727 589 908 
 5. Masa nu mai putin de  23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 727 1.129 908 1.412 
 6. Masa nu mai putin de  25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 727 1.129 908 1.412 
 III. Vehicule cu patru axe     
 1. Masa nu mai putin de  23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 472 478 589 598 
 2. Masa nu mai putin de  25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 478 747 598 933 
 3. Masa nu mai putin de  27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 747 1.185 933 1.418 
 4. Masa nu mai putin de  29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1.185 1.758 1.481 2.197 
 5. Masa nu mai putin de  31 tone, dar nu mai mult de 32 tone 1.185 1.758 1.481 2.197 
 



 
 
ART.263 alin.(5)   
 Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa, cu 
masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
 

Impozitul in lei pentru 
vehicule angajate 

exclusiv in operatiunile 
de transport intern 

Impozitul in lei pentru 
vehicule angajate exclusiv 

in operatiunile de 
transport intern si 

international 

 Numarul axelor si masa totala maxima autorizata 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

Vehicule 
cu sistem 

de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

I  Vehicule cu 2+1 axe 
 1. Masa nu mai putin de  12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0 
 2. Masa nu mai putin de  14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0 
 3. Masa nu mai putin de  16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 46 0 58 
 4. Masa nu mai putin de  18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 46 105 58 131 
 5. Masa nu mai putin de  20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 105 246 131 307 
 6. Masa nu mai putin de  22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 246 318 307 397 
 7. Masa nu mai putin de  23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 318 573 397 716 
 8. Masa nu mai putin de  25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 573 1.005 716 1.256 
II Vehicule cu 2+2 axe     
 1. Masa nu mai putin de  23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 99 230 123 287 
 2. Masa nu mai putin de  25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 230 377 287 471 
 3. Masa nu mai putin de  26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 377 553 471 692 
 4. Masa nu mai putin de  28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 553 668 692 835 
 5. Masa nu mai putin de  29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 668 1.097 835 1.371 
 6. Masa nu mai putin de  31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1.097 1.522 1.371 1.902 
 7. Masa nu mai putin de  33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.522 2.311 1.902 2.888 
 8. Masa nu mai putin de  36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.522 2.311 1.902 2.888 
III Vehicule cu 2+3 axe     
 1. Masa nu mai putin de  36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.211 1.686 1.514 2.107 
 2. Masa nu mai putin de  38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.686 2.291 2.107 2.863 
IV Vehicule cu 3+2 axe     
 1. Masa nu mai putin de  36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.070 1.486 1.338 1.857 
 2. Masa nu mai putin de  38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.486 2.055 1.857 2.569 
 3. Masa nu mai putin de  40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 2.055 3.040 2.569 3.800 
II Vehicule cu 3+3 axe     
 1. Masa nu mai putin de  36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 609 737 761 921 
 2. Masa nu mai putin de  38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 737 1.100 921 1.375 
 3. Masa nu mai putin de  40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 1.100 1.751 1.375 2.189 
 
 
Remorci, semiremorci sau rulote 
 art.263 alin (6)                                                                                               -LEI- 

Masa totală maximă autorizata Impozit 



a)  Până la o tonă inclusiv 8 
b) Peste o tonă, dar cu mai mult de 3 tone 29 
c) Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 45 
d)  Peste 5 to 55 

 
 
 
Art.263 alin.(7) 
Mijloace de transport pe apa 

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

18 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 48 
3. Barci cu motor 181 
4. Nave de sport si agrement Intre 0 si 964 
5. Scutere de apa 181 
6. Remorchere si impingatoare X 

a) Pana la 500 CP inclusiv 482 
b) Peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv 783 
c) Peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv 1.205 
d) Peste 4.000 CP 1.928 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta 157 
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X 

a)cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 to inclusiv 157 
b)cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 to si pana la 
3.000 de to inclusiv 

241 

c)cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 422 
 

CAPITOLUL V 
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaŃiilor 

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

- Lei - 

1. Suprafata pentru care se obŃine certificatul de 
urbanism 

 

a). până la 150 mp inclusiv 2,50 
b). între 151 – 250 mp inclusiv 3,00 
c). între 251 – 500 mp inclusiv 4,00 
d). între 501 – 750 mp inclusiv 5,00 
e)  între 751 – 1000 mp inclusiv 6,00 
f). peste 1000 mp 6,00+0,005 lei / mp pentru fiecare mp 

care depăşeşte 1000 mp 
2 .Art. 267 al. 4 Taxa pentru eliberarea autorizatiei 
de foraje sau excavări 

7,00 pentru fiecare mp afectat 

3.Art. 267 al. 7 Taxa pentru eliberarea autorizatiei 
de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaŃii 
de expunere , precum şi epntru amplasarea 

7,00 pentru fiecare mp de 
suprafata ocupată de construcŃie 



corpurilor şi a panourilor de afisaj, a firmelor şi 
reclamelor 
4.Art. 267 al.11 Taxa pentru eliberarea unei 
autorizatii privind lucrările de racorduri şi 
bransamente la retele publice de apă, canalizare, 
gaze termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu 

11,00 lei pentru fiecare racord 

5.Art. 267 al.12 Taxa pentru avizarea certificatului 
de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul Consiliului 
Judetean 

13,00 

6.Art. 267 al.13 Taxa pentru eliberarea certificatului 
de nomenclatură stradală şi adresa 

8,00 

Art. 268 Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii 
pentru desfăşurarea unei activităŃi econimice : Al.1 

 

7. In mediul rural 13,00 
8.Art. 268 al.2 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
de funcŃionare (sanitare) 

17,00 

9.Art.268 al.3 Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, detinute de consiliile locale  

28,00 pentru ficare mp sau 
fractiune de mp 

10.Art.268 al.4 Taxa pentru eliberarea certificatului 
de producător 

50,00 

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

 

- pentru unitatile de alimentatie publica avand o 
suprafata mai mica de 50 mp 

250 lei 

- pentru unitatile de alimentatie publica avand o 
suprafata cuprinsa intre 50 mp – 100 mp 

350 lei 

- pentru unitatile de alimentatie publica avand o 
suprafata mai mare de 100 mp 

500  lei 

 
CAPITOLUL VI 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
 
Art.271 al.2 Taxa pentru afisaj in scop de reclamă şi 
publiciate 

Lei / mp sau fractiune de mp 

a). In cazul unui afisaj situat in locul în care 
persoana derulează o activitate economică 

28,00 

b). In cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 
afisaj pentru reclama şi publicitate 

20,00 



 
CAPITOLUL VII 

Impozitul pe spectacole 
 
Art. 275 al. 2 Manifestarea artistică sau activitatea 
distractivă 

Lei / mp 

a). in cazul videotecilor 1,00 
b). in cazul discotecilor 0,50 
 

CAPITOLUL X 
Alte taxe locale 

 
Art. 283 alin (1)  Lei / mp/ zi Proceduri de plata 
a). Taxa pentru folosirea temporară a locurilor 
publice – bâlciul anual 

3,00 lei / mp/ zi In urma masuratorilor 
efectuate 

b). Taxa zilnică pentru folosire tarabă 0,30 lei/mp/zi zilniz 

c). Taxa pentru lucrarile efectuate cu utilajele din 
dotarea institutiei 

70 lei/ora In aceeasi zi cu efectuarea 
lucrarilor 

d). Taxa bazar 1 leu/mp/zi In ziua de joi a saptamanii 

e). Taxa pentru vânzări stadale 5,00 lei / zi zilnic 

f). Taxa pentru efectuarea de măsurători a terenului 
agricol, la solicitarea proprietarului 

20,00 lei / parcelă 
 

In aceeasi zi cu depunerea 
cererii de remasurare 
 

g) Taxă pentru colectarea deşeurilor pentru fiecare  
punct de lucru al agenŃilor economici 

10 lei / lună Trimestrial  

h) Depozitarea temporara a  diverselor materiale 
de construcŃii pe domeniul public  

0,30 lei / mp/zi  Zilnic 

Art.283 alin (2) 
 Taxa pentru detinerea si utilizarea echipamentelor 
si utilajelor in scopul obtinerii de venit 
a)taxa pentru detinerea si utilizarea tractoarelor 
avand capacitatea cilindrica de pana la 2340 cmc  

100 lei/an In doua transe egale: 
-31 martie 2010; 
-30 septembrie 2010. 

b) taxa pentru detinerea si utilizarea tractoarelor 
avand capacitatea cilindrica cuprinsa intre 2340 
cmc – 4760 cmc 

200 lei/an In doua transe egale: 
-31 martie 2010; 
-30 septembrie 2010. 
 

c) taxa pentru detinerea si utilizarea combinelor  150 lei/an In doua transe egale: 
-31 martie 2010; 
-30 septembrie 2010. 
 

d) taxa pentru detinerea si utilizarea vehiculelor 
lente 

150 lei/an In doua transe egale: 
-31 martie 2010; 
-30 septembrie 2010. 
 

 
 



 
CAPITOLUL XIII 

SANCTIUNI 
 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cadrul persoanelor fizice 
Art.294 alin (3) Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a se sanctioneaza cu 

amenda 
de la 60 lei la 240 lei 

 Contraventiile prevazute de la lit.b)-d) se sanctioneaza cu 
amenda 

de la 240 lei la 600 lei 

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

 
 
 
de la 280 lei la 1.360 lei 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cadrul persoanelor juridice  
Art 294 alin (6) Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a se sanctioneaza cu 

amenda 
de la 240 lei la 960 lei 

 Contraventiile prevazute de la lit.b)-d) se sanctioneaza cu 
amenda 

de la 960 lei la 2.400 lei 

 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea 
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu  
amenda 

 
 
 
de la 1.100 lei la 5.450 lei 



  
 

Taxele extrajudiciare de timbru 

Nr.crt Extras din norma juridica - Lei - 
CAPITOLUL I 

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

publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice 
1 Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte 

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

2 

2 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X 
 Penn   -pentru animale sub 2 ani 2 
 -pentru animale peste 2 ani 2 
3 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe 

cap de animal, in bilete de proprietate 
X 

 Penn   -pentru animale sub 2 ani 2 
 -pentru animale peste 2 ani 4 
4 Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, 

distruse sau deteriorate 
2 

CAPITOLUL IV 
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si 

autorizare de circulatie pentru probe 
1 Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si 

remorcilor 
X 

 a)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 
3.500 kg inclusiv 

52 

 b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 
3.500 kg inclusiv 

125 

2 Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor 
neinmatriculate permanent sau temporar 

8 

3 Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 357 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


