
       ROMÂNIA                                                                                                                                            ANEXA LA HOTARAREA NR. 372 DIN 10.12.2015

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCŞANI       Se aprobă,

       PRIMĂRIA   VICEPRIMAR ,
Ionel Gabriel Necula

T A B L O U L
CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016

     VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.457  ALIN.(2),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE   CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE 

INDEXEAZA/AJUSTEAZA, IN CONDITIILE ART.457 ALE (6), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 493 

Cu instalaţii 

de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire 

[condiţii cumulative]

Fără instalaţii 

de apă, canalizare, 

electrice sau încălzire 

Cu instalaţii 

de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire 

[condiţii cumulative]

Fără instalaţii 

de apă, canalizare, 

electrice sau 

încălzire 

Cu instalaţii 

de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire 

[condiţii cumulative]

Fără instalaţii 

de apă, canalizare, 

electrice sau încălzire 

0 1 2 3 4 5 6 7

        I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI – stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale

Art.457 alin.(1)  VALORILE  IMPOZABILE pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015/ 

HCL 143/2014 

NIVELURILE  

PENTRU ANUL FISCAL 2016  Legea 227/2016 

Procent 

majorare 

2016

%

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2016
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A. Clădire cu cadre din beton armat

sau cu pereţi exteriori din cărămidă

arsă sau din orice alte materiale

rezultate în urma unui tratament

termic şi/sau chimic

935 555 1000 600 0 1000 600

0 1 2 3 4 5 6 7

B. Clădire cu pereţii exteriori din

lemn, din piatră naturală, din

cărămidă nearsă, din vălătuci sau din

orice alte materiale nesupuse unui

tratament termic şi/sau chimic

254 159 300 200 0 300 200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton

armat sau cu pereţi exteriori din

cărămidă arsă sau din orice alte

materiale rezultate în urma unui

tratament termic şi/sau chimic

159 143 200 175 0 200 175

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori

din lemn, din piatră naturală, din

cărămidă nearsă, din vălătuci sau din

orice alte materiale nesupuse unui

tratament termic şi/sau chimic

95 63 125 75 0 125 75

E. În cazul contribuabilului care

deţine la aceeaşi adresă încăperi

amplasate la subsol, demisol şi/sau

la mansardă utilizate ca locuinţă, în

oricare dintre tipurile de clădiri

prevăzute la lit. A – D

X75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii75% din suma care s-ar aplica clădirii
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A 0

B 0

C 0

D 0

Categoria de folosinta %

1.Teren arabil 0

2.Păşune 0

3.Fâneaţă 0

4.Vie 0

5.Livadă 0

6.Pădure sau alt teren cu vegetaţie

forestieră
0

7.Teren cu ape 0

8.Drumuri şi căi ferate x

9.Neproductiv x

Categoria de folosinta Zona A Zona B Zona A Zona B % Zona A Zona B

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Teren cu construcţii 31 28 31 28 0 31 28

2.Arabil 50 48 50 48 0 50 48

 Art.465  alin.(7) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  (lei/ha)

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2016

în funcţie de rangul Municipiului (II) în funcţie de rangul Municipiului (II) în funcţie de rangul Municipiului (II)

Zona în cadrul localităţii

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015/ 

HCL 143/2014 

NIVELURILE  

PENTRU ANUL FISCAL 2016                 

Legea 227/2016 

Procent 

majorare 

2016

%

x    / x    / x    / x x    / x    / x    / x x    / x    / x    / x

x    / x    / x    / x x    / x    / x    / x x    / x    / x    / x

28    / 21    / 19    / 15 28    / 21    / 19    / 15 28    / 21    / 19    / 15

15    / 13    / 8    / x 15    / 13    / 8    / x 15    / 13    / 8    / x

46    / 35    / 28    / 19   46    / 35    / 28    / 19   46    / 35    / 28    / 19   

53    / 46    / 35    / 28 53    / 46    / 35    / 28 53    / 46    / 35    / 28

21    / 19    / 15    / 13 21    / 19    / 15    / 13 21    / 19    / 15    / 13

21    / 19    / 15    / 13 21    / 19    / 15    / 13 21    / 19    / 15    / 13

Zona  A    Zona  A    /  B     / C     /D Zona  A    /  B     / C     /D

28    /  21    / 19    / 15 28    /  21    / 19    / 15 28    /  21    / 19    / 15

1763 1410 - 3526 2000

 Art.465 alin.(4) IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN(lei/ha) - Orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii –

5269 4215 - 10538 6000

3335 2668 - 6670 4000

7553 6042 - 15106 8000

50% din suma care s-ar aplica clădirii

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale
 Art. 465 alin.(2) IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN (lei/ha)  – Terenuri cu construcţii-     

Zona în cadrul localităţii

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015/ 

HCL 143/2014 

NIVELURILE  

PENTRU ANUL FISCAL 2016                 

Legea 227/2016 

Procent 

majorare 

2016

%

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2016

în funcţie de rangul Municipiului (II) în funcţie de rangul Municipiului (II)

F. În cazul contribuabilului care

deţine la aceeaşi adresă încăperi

amplasate la subsol, demisol şi/sau

la mansardă utilizate în alte scopuri

decât cel de locuinţă, în oricare dintre

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A –

D

50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii X

în funcţie de rangul Municipiului (II)
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3.Păşune 28 26 28 26 0 28 26

4.Fâneaţă 28 26 28 26 0 28 26

5.Vie pe rod, alta decât cea

prevăzută la nr. crt.5.1
55 53 55 53 0 55 53

5.1.Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0

6.Livadă pe rod, alta decât cea

prevăzută la nr. crt.6.1
56 53 56 53 0 56 53

6.1.Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0

7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie

forestieră, cu excepţia celui prevăzut

la nr. crt.7.1 

16 14 16 14 0 16 14

1 2 3 4 5 6 7 8

7.1.Pădure în vârstă de până la 20

de ani şi pădure cu rol de protecţie
0 0 0 0 0 0 0

8.Teren cu apă, altul decât cel cu

amenajări piscicole
6 5 6 5 0 6 5

8.1.Teren cu amenajări piscicole 34 31 34 31 0 34 31

9.Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0

10.Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0

1 4

Vehicule inmatriculate
1. Motorete, scutere, motociclete şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 

la 1600 cm3, inclusiv

0

1. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri > 1600 

cm3
0

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

1601 cm3 

şi 2000 cm3, inclusiv

0

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

2001 cm3 

şi 2600 cm3, inclusiv

0

8 9 9

18

72 72 72

18 18

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ 

sau 

fracţiune din aceasta

8 8 8

2 3 5

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale

Art. 470 alin.(2)  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA                         

 Mijloc de transport 

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015/ 

HCL 143/2014 

NIVELURILE  

PENTRU ANUL FISCAL 2016                 

Legea 227/2016 
Procent 

majorare 

2016

%

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2016

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 

cm³ sau 

fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ 

sau 

fracţiune din aceasta
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4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

2601 cm3 

şi 3000 cm3, inclusiv

0

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

peste 3001 cm3
0

6. Autobuze, autocare, microbuze 0

7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu 

masa totală maximă autorizată  până la 12 

tone inclusiv

0

8. Tractoare înmatriculate 0

1 4

Vehicule inregistrate

Vehicule cu capacitate cilindrica

Vehicule inregistrate cu capacitate 

cilindrica < 4800cm³ 
0

Vehicule inregistrate cu capacitate 

cilindrica >4800cm³ 
0

Vehicule fara capacitate cilindrica 

evidentiata
Vehicule fara capacitate cilindrica 

evidentiata
0

Vehicule cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

1 2 3

I.                    Vehicule cu două axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar

mai mică de 13 tone
0 133

2. Masa  de cel puţin 13 tone, dar 

mai mică de 14 tone
133 367

2 3

2 - 4 

Art. 470 alin.(5)  Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

lei/an

4

144

290 290290

24

30 30 30

144 144

Impozitul în lei / an      NIVELURILE  

APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015/ 

HCL 143/2014 

24 24

lei/200 cm³ 

18

5

lei/200 cm³ 

18

lei/200 cm³ 

18

100

4

50 - 15050

4 - 6

lei/an

6

lei/an

6
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3. Masa de cel puţin 14 tone, dar

mai mică de 15 tone
367 517

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar

mai mică de 18 tone
517 1,169

5. Masa  de cel puţin 18 tone 517 1,169

II.                    Vehicule cu trei axe 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar

mai mică de 17 tone
133 231

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar

mai mică de 19 tone
231 474

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar

mai mică de 21 tone
474 615

1 2 3

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar

mai mică de 23 tone
615 947

4. Masa de cel puţin 23 tone, dar

mai mică de 25 tone
947 1472

4. Masa de cel puţin 25 tone, dar

mai mică de 26 tone
947 1472

4. Masa  de cel puţin 26 tone 947 1472

III.      Vehicule cu patru axe

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar

mai mică de 25 tone
615 623

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar

mai mică de 27 tone
623 973

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar

mai mică de 29 tone
973 1,545

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar

mai mică de 31 tone
1,545 2,291

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar

mai mică de 32 tone
1,545 2,291

6. Masa  de cel puţin 32 tone 1,545 2,291

I. Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa  de cel puţin 12 tone, dar mai 

mică de 14 tone
0 0

Art. 470 alin.(6)  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu 

masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone - lei
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2. Masa  de cel puţin 14 tone, dar mai 

mică de 16 tone
0 0

3. Masa  de cel puţin 16 tone, dar mai 

mică de 18 tone
0 60

4. Masa  de cel puţin 18 tone, dar mai 

mică de 20 tone
60 137

5. Masa  de cel puţin 20 tone, dar mai 

mică de 22 tone
137 320

6. Masa  de cel puţin 22 tone, dar mai 

mică de 23 tone
320 414

1 2 3

7. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone
414 747

8. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 28 tone
747 1,310

9. Masa  de cel puţin 28 tone 747 1,310

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone
128 299

2. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 26 tone
299 491

3. Masa  de cel puţin 26 tone, dar mai 

mică de 28 tone
491 721

4. Masa  de cel puţin 28 tone, dar mai 

mică de 29 tone
721 871

5. Masa  de cel puţin 29 tone, dar mai 

mică de 31 tone
871 1,429

6. Masa  de cel puţin 31 tone, dar mai 

mică de 33 tone
1,429 1,984

7. Masa  de cel puţin 33 tone, dar mai 

mică de 36 tone
1,984 3,012

8. Masa  de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone
1,984 3,012

9. Masa  de cel puţin 38 tone 1,984 3,012

III. Vehicule cu 2+3 axe 
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1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai

mică de 38 tone
1,579 2,197

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai

mică de 40 tone
2,197 2,986

3. Masa  de cel puţin 40 tone 2,197 2,986

IV. Vehicule cu 3+2 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai

mică de 38 tone
1,395 1,937

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai

mică de 40 tone
1,937 2,679

2. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai

mică de 44 tone
2,679 3,963

3. Masa  de cel puţin 44 tone 2,679 3,963

1 2 3

V. Vehicule cu 3+3 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai

mică de 38 tone
794 960

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai

mică de 40 tone
960 1,434

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai

mică de 44 tone
1,434 2,283

4. Masa  de cel puţin 44 tone 1,434 2,283

Procent 

majorare 

2016

%

a. Până la 1 tonă, inclusiv   0

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3

tone
0

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

tone 
0

d. Peste 5 tone 0

Procent 

majorare 

2016

%

1 4 5

52 52

64 64 64

52

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015/ 

HCL 143/2014 

NIVELURILE  

PENTRU ANUL FISCAL 2016                 

Legea 227/2016 

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2016

34 34

3

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

NIVELURILE  

PENTRU ANUL FISCAL 2016                 

Legea 227/2016 

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2016

2

 Art. 470 alin.(8)  Mijlocul de transport pe apă ( lei)

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015/ 

HCL 143/2014 

9 9 9

34
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1. Luntre,bărci fără motor, folosite

pt.pescuit şi uz personal
0

2. Bărci fără motor, folosite în alte

scopuri
0

3. Bărci cu motor 0

4. Nave de sport şi agrement *) 0

5. Scutere de apă 0

6. Remorchere şi împingătoare: x

a) până la 500 CP inclusiv 0

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP,

inclusiv
0

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000

CP, inclusiv
0

d) peste 4.000 CP 0

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw

sau fracţiune din acesta
0

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x

a) cu capacitatea de încărcare până

la 1.500 tone, inclusiv
0

b) cu capacitatea de încărcare de

peste 1.500 tone şi până la 3.000

tone, inclusiv

0

c) cu capacitatea de încărcare de

peste 3.000 tone
0

1 4

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2016

lei lei

Taxe stabilite de Serviciul urbanism

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015/ 

HCL 143/2014 

NIVELURILE  

PENTRU ANUL FISCAL 2016                 

Legea 227/2016 

Procent 

majorare 

2016

%
lei

2

490 490 490

                 CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

182 182 182

280 280 280

182 182 182

X X X

1,398 1,398 1,398

2,237 2,237 2,237

559 559 559

909 909 909

210 210 210

X X X

210 210 210

964 1000între 0 şi 1119

21 21 21

56

Art. 474 alin.(1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban ( lei/mp) :

53

5656
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Suprafaţa pentru care se obţine 

certificatul de urbanism
%

a) Până la 150 m², inclusiv 0

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 0

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 0

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 0

e)Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 0

f) Peste 1.000 m² 0

1 4

0

0

0

14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m
2
 care 

depăşeşte 1000 m
2

5-6

8 - pentru fiecare mp de suprafaţă 

ocupată de construcţie
8

între 0 şi 8, inclusiv, pentru

fiecare mp de suprafaţă ocupată de 

construcţie

Art. 474 alin.(16) Taxa  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă    ( lei)      

9 9între 0 şi 9, inclusiv

7 7

9 9

6-7

Art. 474 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cea de locuinţă este egală cu 1% din valoarea autorizată a

lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.

între 0 şi 15, inclusiv

14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m
2
 care 

depăşeşte 1000 m
2

14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m
2
 care 

depăşeşte 1000 m
2

7-9

9-1212 12

14 1412-14

2 3 5

Art. 474 alin.(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 

iniţiale.

Art. 474 alin.(5)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a

lucrărilor de construcţii.

Art. 474 alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse

în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

Art. 474 alin.(4) 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 judeţean 

15 15

Art. 474 alin. (9)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei,

stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri aferentă părţii desfiinţate.

Art.474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

Art. 474 alin.(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată

a lucrărilor de construcţie

Art. 474 alin.(14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame

situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

lei lei

6

lei

6
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0

0

1 4

taxă eliberare autorizaţie pentru

desfăşurarea unei activităţi

economice de către persoane fizice

autorizate, întreprinderi familiale şi

întreprinderi individuale

viza anuală

restaurante şi baruri x

1. pentru suprafaţa de până la 50

mp inclusiv, situată în pieţe, târguri şi

oboare

0

2. pentru suprafaţa de până la 10

mp inclusiv
0

3. pentru suprafaţa cuprinsă între 10

mp şi până la 50 mp inclusiv
0

4. pentru suprafaţa cuprinsă între 51

mp şi până la 100 mp inclusiv
0

5. pentru suprafaţa cuprinsă între

101 mp şi până la 200 mp inclusiv
0

6. pentru suprafaţa cuprinsă între

201 mp şi până la 400 mp inclusiv
02,500 2,500

1,000 1,000

1,500 1,500între 0 şi 4000 inclusiv

între 0 şi 4000 inclusiv

între 0 şi 4000 inclusiv

între 0 şi 4000 inclusiv

2,000 2,000

între 0 şi 4000 inclusiv

între 0 şi 4000 inclusiv

între 0 şi 4000 inclusiv

500 500

500 500

între 0 şi 4.195, inclusiv

Art. 475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică COD CAEN 561- RESTAURANTE, 563 -

BARURI şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive  

Art. 475  alin.(1) Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare        

0-20

2 3

13

Taxe stabilite de Serviciul autorizare agenţi economici şi liberă iniţiativă

Art. 475 Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru desfăşurarea unei activitati economice în mediul urban          

5

20 20

8 - pentru fiecare mp afectat 15

Art. 474 alin.(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie

electrică, telefonie şi televiziune prin cablu ( lei)               

x

între 0 şi 15, inclusiv, pentru 

fiecare mp afectat

80 0

40 0

13 - pentru fiecare racord

Art. 474 alin.(10)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări    ( lei)                  

între 0 şi 13, inclusiv, pentru 

fiecare racord

Taxe stabilite de Serviciul  Investiţii
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7. pentru suprafaţa cuprinsă între

401 mp şi până la 500 mp inclusiv
0

8. pentru suprafaţa  de peste 501 mp 0

9. pentru bar în spălătorie sau

service auto  suprafata <  500 mp
0

10. pentru bar în spălătorie sau

service auto  suprafata > 501 mp

1 4

0

0

0

0

Taxa stabilita de Serviciul impozite şi taxe locale

între 0 şi 80, inclusiv

Art. 477 alin.(5) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

3%

Art. 481  alin.(2) Manifestarea artistică, competiţie sportivă sau altă activitatea distractivă:

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

20 lei/mp sau fractiune de mp 23 lei/mp sau fractiune de mp

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

între 0 şi 23, inclusiv

32 lei/mp sau fractiune de mp

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

70 80

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

între 0 şi 32, inclusiv

între 1% şi 3%, inclusiv

Taxa stabilita de Serviciul impozite şi taxe locale

                                                                                           a) taxa pentru eliberarea atestatului de producator - 40 lei/an

                                                                                           b) taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol - 40 lei/carnet

500 500

500 500

între 0 şi 8.000, inclusiv

între 0 şi 8.000, inclusiv

3,000 3,000

3,615 5,000

între 0 şi 4000 inclusiv

între 4000 şi 8000 inclusiv

2

Taxe stabilite de Biroul agricultură şi cadastru

Taxe stabilite de Serviciul urbanism şi Biroul agricultură şi cadastru

Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

30 lei/mpsau fractiune de mp

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

53
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0

0

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2015/HCL 143/2014

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2016

2 3

Art. 486 alin.(1)Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi

9 lei/mp/zi 9 lei/mp/zi

20 lei/autovehicul/luna 20 lei/autovehicul/luna

1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi

0,25 lei/mp/zi 0,25 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi

100 lei/an 100 lei/an
6. taxă eliberare autorizatie pentru desfăsurarea unei activităti economice de către persoane juridice si persoane fizice autorizate ( 

P.F.A., I.I., I.F.), inclusiv viza anuală

între 0-2%

4. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de terase sezoniere,stabilită cf HCL nr.317/2006, în 

funcţie de suprafaţă:       

                              În perioada de sezon (01.05 – 30.09)

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film

la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 

2%

3. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru acces taxiuri în locurile de aşteptare stabilită cf HCL nr.61/218/2008, 

în funcţie de suprafaţă:

DENUMIREA TAXEI

Taxe stabilite de Compartimentul autorizare agenţi economici

1. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului şi prestări

în functie de suprafaţă

2. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru vânzarea de produse ( mărţişoare, gablonţuri,  cosmetice, cărţi, 

felicitări, flori naturale şi artificiale, jucării, articole de porţelan, fructe exotice etc.), zilelor de 1-8  martie  în funcţie de suprafaţă 

1

Taxe stabilite de Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ

CAPITOLUL  X – ALTE TAXE LOCALE

între 0-5%

                              În perioada de extrasezon (01.10 - 30.04)

5.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru organizarea de campanii promoţionale, în functie de suprafaţă:

            Expunere fără  vânzare

             Expunere cu vânzare

5%

b) Orice altă manifestare artistică
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3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi

40 lei/mp 40 lei/mp

2 3

2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi

0,5 lei ml/lună 0,5 lei ml/lună

        Bovine adulte 15 lei/an/cap de animal 15 lei/an/cap de animal

        Bovine tineret 9 lei/an/cap de animal 9 lei/an/cap de animal

        Ovine, caprine 9 lei/an/cap de animal 9 lei/an/cap de animal

        Ovine ,caprine tineret 5 lei/an/cap de animal 5 lei/an/cap de animal

     Cabaline 13 lei/an/cap de animal 13 lei/an/cap de animal

        Bovine 27 lei/an/cap de animal 27 lei/an/cap de animal

        Cabaline 20 lei/an/cap de animal 20 lei/an/cap de animal

        Ovine 13 lei/an/cap de animal 13 lei/an/cap de animal

12 lei/mp/zi 12 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi

2. taxă pentru utilizarea temporară a păşunii în mod dezorganizat (taxa de gloabă )

Taxe stabilite de Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice

1.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea materialelor de construcţie în cazuri excepţionale pe 

trotuare, carosabil, zone verzi 

2. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice privind accesul pentru efectuarea de construcţii 

1. taxă pentru utilizarea temporară a păşunii în mod organizat ( taxa de păşunat) 

*fac excepţie persoanele juridice care realizează lucrări de interes public ( lucrări de construcţii şi reparaţii finanţate de la bugetul 

local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, credite externe sau sumă alocate pe bază de parteneriat efectuate 

pentru a deservi colectivitatea locală) 

*fac excepţie persoanele juridice care realizează lucrări de interes public ( lucrări de construcţii şi reparaţii finanţate de la bugetul 

local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, credite externe sau sumă alocate pe bază de parteneriat efectuate 

pentru a deservi colectivitatea locală) 

3, garanţie pentru desfacere suprafeţe nemodernizate*

1.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea amplasarii de suporturi publicitare, cf. HCL nr.159/2006, în funcţie 

de suprafaţă:

Taxe stabilite de Serviciul juridic, administrarea domeniului public şi privat

15 lei/mp

1.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice (trotuare, carosabil, spaţii verzi) pentru desfacere pavaje, depozitarea 

pământului din săpătură reţele tehnico-edilitare, inclusiv aprobarea prelungirii acesteia, în funcţie de suprafaţă:

persoane juridice *

*fac excepţie persoanele juridice care realizează lucrări de interes public ( lucrări de construcţii şi reparaţii finanţate de la bugetul 

local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, credite externe sau sumă alocate pe bază de parteneriat efectuate 

pentru a deservi colectivitatea locală) 

2. garanţie pentru desfacere suprafeţe cu beton/asfalt*

15 lei/mp

2. taxă utilizare canalizaţie reţea de comunicaţii

Taxe stabilite de Biroul agricultură, cadastru

1

Page 14



1,50 lei/oră

 -0.50 lei/30 min 

stationare

 -1 leu/ora

 -10-100 lei/card 

preplatit

150 lei/lună
   -30 lei lunar

   -250 lei anual

20lei/lună   -12 lei

  -17 lei

20lei/lună
  -12 lei

  -17 lei

50 lei

200 lei - 500 lei

9 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

9 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

4 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi

40 lei/an vehicul 40 lei/an vehicul

20 lei 20 lei

Taxe stabilite de Serviciul Impozite si Taxe Locale

1. Pentru persoane fizice

9. a)  taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru vânzarea de produse ( mărţişoare, gablonţuri,  cosmetice, cărţi, 

felicitări, flori naturale şi artificiale, jucării, articole de porţelan, fructe exotice etc.) cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Anului Nou, 

sărbătorile de paşte, de 1 Iunie,  şi cu ocazia altor evenimente organizate în municipiu, în funcţie de suprafaţă 

    b) taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru vanzarea de produse cu ocazia organizarii Zilelor Municipiului 

Focsani si Festivalului Viei si Vinului Bachus

7. taxă deblocare pentru parcarile publice cu plata,  cf. HCL 264/2015

3. taxă pentru parcările publice cu plată, cf HCL 264/2015

4. abonament pentru parcările publice cu plată, lei/lună pentru un loc parcare, cf HCL 264/2015

5. taxă pentru parcările de reşedinţă cu plată,  lei/lună, pentru un loc parcare, cf. HCL 264/2015

  -/loc de parcare/luna

  -/loc de parcare pe luna pentru persoanele fizice care solicita loc de parcare pentru al doilea autovehicul sau mai multe 

autovehicule

6.taxă pornire licitaţie loc parcare de reşedinţă cu plată,  lei/lună, în situaţia în care numărul de solicitări depaşeşte numărul de 

locuri de parcare sau în situaţia în care unul sau mai multe locuri de parcare sunt solicitate de mai mulţi locatari , cf HCL 264/2015

  -/loc de parcare/luna

  -/loc de parcare pe luna pentru persoanele fizice care solicita loc de parcare pentru al doilea autovehicul sau mai multe 

autovehicule

2. taxă pentru înregistrarea  vehiculelor care nu se supun înmatriculării cf HCL nr.100/2007

Art.481 alin (1)  Alte taxe locale  

Taxe stabilite de Serviciul impozite şi taxe locale şi de Compartimentul transport public local de calatori

1.taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 

locală,

Art.486 alin (2) –Taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică  locală,

10. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de jocuri de agrement şi circuri, în funcţie de suprafaţă:

8. ocuparea unui loc de parcare de resedinta fara detinerea Abonamentului de parcare, in conformitate cu prevederilor HCL 

264/2015,  se sanctioneaza cu amenda contraventionala
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1,1 Taxa eliberare certificat de atestare fiscala in ziua solicitarii 10 lei/certificat 10 lei/certificat

1,2 Taxa viza fisa inmatriculare/radiere auto in ziua solicitarii 10 lei/document 10 lei/document

1,3 Taxa radiere sechestru/ridicare poprire daca se solicita eliberarea in ziua solicitarii 15 lei/document 15 lei/document

2. Pentru persoane juridice

2,1 Taxa eliberare certificat de atestare fiscala in ziua solicitarii 20 lei/certificat 20 lei/certificat

2,2 Taxa viza fisa inmatriculare/radiere auto in ziua solicitarii 20 lei/document 20 lei/document

2,3 Taxa radiere sechestru/ridicare poprire daca se solicita eliberarea in ziua solicitari 15 lei/document 15 lei/document

3, Taxa furnizare informatii rol fiscal catre terti persoane fizice sau juridice 30 lei/rol fiscal 30 lei/rol fiscal

Art. 100, alin. (1) din Hotararea Guvernului 1375/2006

1. Contravaloare Carte Identitate 7 lei 7 lei

5 lei 5 lei

30 lei 30 lei

150 lei 150 lei

250 lei 250 lei

15 lei/luna 15 lei/luna

35 lei/luna 35 lei/luna

4 lei/mp/an 4 lei/mp/an

12 lei/groapă 12 lei/groapă

20 lei/24h 20 lei/24h

40 lei 40 lei

60 lei 60 lei

70 lei 70 lei

90 lei 90 lei

15 lei 15 lei

100 lei/groapă 100 lei/groapă

150 lei/groapă 150 lei/groapă

10 lei 10 lei

10 lei 10 lei

10 lei 10 lei

25 lei 25 lei

20 lei 20 lei
10 lei 10 lei

Taxe stabilite de Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Focsani

15. taxă eliberare adeverinţe cimitir

11. taxă înhumare oseminte cimitir

12. taxă înhumare defunct cimitir

13. taxă înhumare defunct gropniţă cimitir

14. taxă dezvelire şi acoperire mormânt cimitir

7.taxă transport defunct din biserică sau de la maşină la locul înhumării din cimitir

8. taxă săpătură groapă simplă cimitir (2,2 m x 0,9 mx 1,8m)

9. taxă săpătură groapă pentru pod, cimitir  (2,5 m x 1,2 mx 1,8m) (plătirea prestaţiei scuteşte plata taxei de intervenţie lucrări în 

cimitir executate de concesionar)

10. taxă deshumare oseminte cimitir

pentru soclu simplu

pentru soclu dublu

pentru gropniţă simplă

pentru gropniţă dublă

4. taxă utilizare domeniu public pentru lucrările în cimitir executate de către concesionar

5. taxă depunere defunct în camera mortuară cimitir

6. taxă utilităţi cimitire datorate de antreprenorii lucrărilor funerare executate de către terţi

2. taxă aviz circulaţie autovehicule cu masa totală mai mare de 3,5 to pentru aprovizionare cu marfă cf HCL nr.270/2003

noaptea

ziua

3. taxă anuală de întreţinere cimitire

1 zi

30 zile

6 luni

1an

1. taxă aviz circulaţie autovehicule cu masa totală mai mare de 3,5 to (taxa aviz traseu)  cf HCL 270/2003

Taxe stabilite de Directia de Dezvoltare Servicii Publice
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35 lei 35 lei

250 lei 250 lei

300 lei 300 lei

10 lei/zi 10 lei/zi

x x

100 lei/an 100 lei/an

50 lei 50 lei

150 lei 150 lei

300 lei 300 lei

100 lei 100 lei

200 lei 200 lei

300 lei 300 lei

100 lei 100 lei

1 leu/mc 1 leu/mc

30 lei 30 lei

5 lei/pg 5 lei/pg
10 lei/pg 10 lei/pg

0,2 lei/pg 0,2 lei/pg

0,4 lei/pg 0,4 lei/pg

0,5 lei/pg 0,5 lei/pg

1,0 lei/pg 1,0 lei/pg

2 lei/buc 2 lei/buc

100 lei 100 lei1. taxă participare licitaţie închiriere/concesionare şi vânzări bunuri imobile

Taxe stabilite de Serv urbanism, Serv juridic,administrarea domeniului public si privat, Biroul agricultura, cadastru

19.taxă suplimentară pentru vehiculele ridicate şi pentru care nu s-au perfectat formalităţile de eliberare în decurs de 48 ore, cf 

HCL 110/267/2008 cu modificarile si completarile ulterioare

2. taxă pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ, prestări servicii şi transport

persoane judirice

1. taxă depozitare deşeuri inerte cf. HCL nr.13/2001

Taxe stabilite de Serviciul urbanism

persoane judirice

6.taxă pentru eliberarea licenţei de traseu pentru fiecare mijloc de transport în comun utilizat pentru efectuarea serviciului de 

transport public local de călători ( valabilă 3 ani)

pt. Pg. A3
pt. Pg. A4

persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale

suport CD/DVD  

1.taxă copiere documente deţinute de Municipiul Focşani care conţin informaţii de interes public

Taxa stabilita de Serviciul comunicare, protectie civila si celelalte institutii, servicii subordonate Consiliului Local al Municipiului Focsani

filă format A4 - copie /print alb-negru   

filă format A4 - copie /print color 

filă format A3 - copie /print color 

filă format A3 - copie /print alb-negru  

20. taxă pentru revendicare sau adopţie a câinilor comunitari, fără stăpân 

Taxe stabilite de Compartimentul autorizare agenţi economici si  Compartimentul transport public local de calatori

1.taxă eliberare autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către persoane juridice, inclusiv viza anuală

taxa fixă la care se adaugă:

Taxe stabilite de Serviciul administratie publica locala

1. taxă eliberare copii după autorizaţii, certificate şi alte acte existente în arhiva municipiului 

5. taxă eliberare autorizaţie dispecerat taxi ( valabilă 5 ani)

4. taxă eliberare copie conformă a autorizaţiei de transport mărfuri, în regim contractual sau în regim de taxi pentru fiecare autovehicul utilizat în efectuarea serviciului           

( valabilă 5 ani) pentru:

3. taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local  ( valabile 5 ani) pentru:

persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale

16. taxă pentru concesionarea locului de înhumare cimitir pe o perioada de 7 ani ( 3 mp =1,2x2,5)

17. taxă pentru concesionarea locului de înhumare cimitir pe o perioada de 49 ani ( 3 mp =1,2x2,5)

18. taxă vehicul ridicat cf HCL 110/267/2008 cu modificarile si completarile ulterioare
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50 lei 50 lei

20 lei 20 lei

100 lei 100 lei

20 lei/mp/luna 20 lei/mp/luna

15 lei/mp/luna 15 lei/mp/luna

10 lei/mp/luna 10 lei/mp/luna

16 lei/mp/luna 16 lei/mp/luna
14 lei/mp/luna 14 lei/mp/luna
11 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna

8 lei/mp/luna 8 lei/mp/luna

7 lei/mp/luna 7 lei/mp/luna

6 lei/mp/luna 6 lei/mp/luna

4 lei/mp/luna 4 lei/mp/luna

3 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna

2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna

3 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna
2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna
1 leu/mp/luna 1 leu/mp/luna

3 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna

2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna

1 leu/mp/luna 1 leu/mp/luna

6 lei/mp/luna 6 lei/mp/luna

Alte cartiere

7. taxă închiriere spaţii destinate pentru garaje

Alte cartiere

Zona centrala

Cartiere Sud Obor

6. taxă închiriere spaţii destinate organizaţiilor de masă politice

Alte cartiere

5. taxă închiriere spatii destinate activităţii de învăţământ, cultură, sport, sănătate, asistenţă socială, comerţ cu cărţi şi rechizite 

şcolare

Zona centrala
Cartiere Sud Obor

Alte cartiere

4. taxă închiriere spaţii destinate birourilor administrative, asistenţă tehnică, economică şi juridică, proiectare, arhitectură, design

Zona centrala

Cartiere Sud Obor

Cartiere Sud Obor

2.taxă închiriere spaţii destinate activităţilor comerciale

Zona centrala
Cartiere Sud Obor
Alte cartiere

1. taxă închiriere terenuri, prin licitaţie, aflate în incinta unităţilor subordonate Consiliului Local al municipiului Focşani

Zona centrala

1. taxă pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii cf HCL nr.4/2006, pentru fiecare 10 minute sau subdiviziune din 

aceasta

Taxa stabilite de Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

Închiriere bunuri imobile aflate în incinta unităţilor subordoante consiliului local - taxa minimă de pornire a licitaţiei

3. taxă eliberare adeverinţă expropriere

3. taxă închiriere spatii destinate activităţilor de producţie, prestări servicii, cazare, agenţii de turism,redacţii ale ziarelor şi 

revistelor, oficii de presă

Zona centrala

Cartiere Sud Obor

Alte cartiere

2. taxă caiet sarcini licitaţie
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11 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna

1 leu/mp/luna 1 leu/mp/luna

0 lei/mp/luna 0 lei/mp/luna

30 - pentru fiecare 

plan

32 - pentru fiecare 

plan

Art. 493 alin. (2) (3) 

Art. 493 alin.(4) (4^1)

Art. 493 alin.(5)

 -(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 

abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 

constituie contravenţie

 - (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de 

natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel 

mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 

contravenţie

 -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 325 de lei la 1.578 de lei.

 -Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor 

prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare 

de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 500 la 2.500 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

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

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu 

amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit.b)-d) 

cu amendă de la 1116 de lei la 2784 de lei.

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de 

la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1116 

de lei la 2784 de lei.

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de 

la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 279 de 

lei la 696 de lei.

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2014/HCL 374/2013

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2016

CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI

10. taxă închiriere spaţii destinate adăpostirii pentru situaţii de urgenţă

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

(2)Constituie contravenţii următoarele fapte: a) depunerea 

peste termen a declaraţiilor de impunere; b) nedepunerea 

declaraţiilor de impunere 

8. taxă închiriere spaţii destinate depozitării materialelor în  beciuri

9.taxă închiriere spaţii destinate pregătirii şi organizării apărării civile, pompieri, unităţi militare

Art.  486 alin.(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute 

de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv.
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NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2016

2

2

abrogat/OG36/2002

x

2

2

x

2

5

abrogat/L144/2004

2

2

15

2

2

2

2

x

5

abrogat/ OUG 70/2009

6

4.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:                                               

a) pentru animale sub 2 ani

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

b) pentru animale peste 2 ani

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

1.Acte de identitate:

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 

6.Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

b) pentru animale peste 2 ani

5.Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea

carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie

1

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

a) pentru animale sub 2 ani

7.Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 

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

8.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

CAPITOLUL II  Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de 

pescuit

9.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2.Eliberarea certificatului de producător 

ANEXA   -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

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 

1.300 de lei la 6.312 de lei.

Extras din norma juridică

sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

1.Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale,de alte autorităţi publice,precum şi de instituţii de stat,care, în exercitarea    

atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

CAPITOLUL I     Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul 

II . LEGEA  NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru  - lei

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 1.300 de lei la 6.312 de lei.
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abrogat/ OUG 70/2009

abrogat/ OUG 70/2009

3

2

x
6

abrogat/ OUG 70/2009

abrogat/ OUG 70/2009

28

abrogat/ OUG 70/2009

abrogat/ OUG 70/2009

84

abrogat/ OUG 70/2009

abrogat/ OUG 70/2009

x

60

abrogat/ OUG 70/2009

145

9

414

5

15

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg, inclusiv

1.Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991,republicată,cu modificarile şi

completările ulterioare,cu excepţia celor pentru terenuri agricole şi forestiere 

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

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

2.Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

3.Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi   remorcilor

CAPITOLUL IV/1 Taxe pentru furnizare date

1.Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din

Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de

evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 

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

C1+E, D1+E, Tb si Tv

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

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

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

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

2.Taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a

persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele

care nu au absolvit o şcoală de conducatori de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

4.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

CAPITOLUL III      Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

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

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E- 

3.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

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

1.Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

2.Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei- 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate- 
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3% din valoarea masei partajabile

3% din valoarea partii de rezerva supusa 

reintregirii prin reductiunea liberalitatilor

1

d) Cerere de raport

e) Cererea de reductiune a liberalitatilor excesive

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale.

3% din valoarea creantelor a caror recunoastere 

se solicita

     -(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute la (1) se formuleaza in cadrul aceleasi actiuni, se 

taxeaza o singura taxa

(2) Cererile privind ordonanța de plată

2

3% la suta din valoarea partii de rezerva supusa 

reintregirii prin reductiune

a) Stabilirea bunurilor supuse impartelii

5% din valoarea masei partajabile

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

                       - Un dezmembramant al dreptului de proprietate

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

coproprietar;

f) Cererea de partaj propriu zis

3% din valoare acestora

c) Creante pe care proprietarii le au unii fata de altii, nascute in starea de proprietate comuna

e) între 50001 lei și 250000 lei 

f) peste 250000 lei.

Art. 4. - (1) In cazul actiunilor posesorii taxa judiciara:

20% din valoarea imobilului asupra caruia se 

20% din valoarea bunului a carui 

              (2) Pentru actiunile care au ca obiect:

                       -Servituti

20% din valoarea bunului asupra caruia se 

20105 lei + 2% pentru ce depaseste 50000 lei

d) între 25001 lei și 50000 lei 

40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei

335 lei + 5% pentru ce depaseste 5000 lei

1355 lei + 3% pentru ce depaseste 25000 lei

50 lei pentru fiecare coproprietar

50 lei daca valoarea cererii nu depaseste 2000 lei

200 lei daca valoare cererii depaseste 2000 lei

200 lei

6105 lei + 1% pentru ce depaseste 250000 lei

NIVELURILE ACTUALIZATE
1
/AJUSTATE

2

PENTRU ANUL 2016

-lei-

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

8% dar nu mai putin de 20 lei

 

a) până la valoarea de 500 lei;

1 2

b) între 501 lei și 5000 lei 

c) între 5001 lei și 25000 lei  

) 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.”
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Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, 

demnității sau reputației unei persoane fizice.

Art. 8. – (1) Acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești: 

a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial

b) cereri in anularea sau constatarea ulitatii unui act juridic nepatrimonial

c) cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata 

anumior sume de bani

d) actiunile in granituire: in ipotea in care prin aceeasi cerere se revendica si o portiune de teren, la taxa 

judiciara de timbru stabilita pentru actiunea in grantuire se adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei 

revendicate

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială

  - când sunt neevaluabile în bani

  - când sunt evaluabile în bani

c) cereri de repunere în termen 

d) cereri de perimare 

20 lei

20 lei

0,20 lei/pagina

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

potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă 

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

g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor

 - 50% din taxa judiciara de timbru pentru 

cererea sau actiunea a carei judecare a fost 

suspendata

20 lei

20 lei

 - 50 lei, daca va;loarea cererii nu depaseste 5000 

lei

 - 300 lei pentru cererile a caror valoare 

depaseste 5000 lei

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 

b) cereri de strămutare în materie civilă 

100 lei

100 lei

50 leih) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute 

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

instanță 

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea 

nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial 

100 lei

100 lei

100 lei

 - 50 lei daca valoarea cererii nu depaseste 2000 

lei

 - 200 lei daca valoarea cererii depaseste 2000 lei
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Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum 

urmează: 

    când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de soluționare a contestației 20 lei

a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, 

inclusiv când este rezultată din acordul de mediere 

        - in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al 

altui drept real asupra unuia ori a mai multor bunuri imobile

20 lei+ 50% din valoarea taxei care s-ar datora 

pentru actiunea in revendicare a bunului cu 

valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac 

obiectul dreptului real transferat.

300 lei

(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 de1000 lei, indiferent de valoarea contestată.

(4) Cererile de întoarcere a executării silite 

20 lei

100 lei

 -  În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare 100 lei

        - in cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul
la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei 

calculate potrivit art. 5

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

50 lei

% la valoare dar nu mai mult de 1000 lei

 - 50 lei daca valoarea nu depaseste 5000 lei

 - 300 lei pentru cererle a caror valoare 

depaseste 5000 lei

1 leu/pagina

1 leu/pagina

5  lei pentru fiecare exemplar de copie.

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

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii 

     a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora

1000 lei

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

a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile judecătorești, pentru fiecare 

titlu executoriu

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

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

mențiunea că sunt definitive

20 lei
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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 

50 lei

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

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:

100 lei

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

100 lei

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 

50 lei

20 lei fiecare cerere

50 lei
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

100 lei

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

300 lei

200 lei

100 lei

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

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

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

     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

     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 

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

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii

20 lei,  dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă 

de timbru.

200 lei

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 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani 

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

200 lei
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d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret 

autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - …… lei. 

100 lei

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 

300 lei.

20 lei

50 lei

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a 

contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate 

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

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

urmează:

100 lei

20 leib) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 

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

judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare: 

 a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti

 b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini adtibutiile prevazute de lege

 c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-un act 

administrativ

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

pentru fiecare înscris ori copie;
10 lei pentru fiecare inscris sau copie

Art. 22 Cererile adresate Ministerului Justitiei se taxeaza dupa cum urmeaza:

20 lei

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 

20 lei
Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și apelul împotriva 

încheierii judecătorului-delegat 

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 

300 lei

100 lei

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților 

Page 26

lnk:LEG PRL 36 1995 0
lnk:LEG PRL 36 1995 0


PRESEDINTE DE SEDINTA,

  Vrabie Catalin

                              Contrasemneaza, 

                  SECRETARUL MUNICIPIULUI

                               FOCSANI,

                      Eduard Marian Corhana

 - 50% din taxa datorată pentru cererea sau 

acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima 

instanță, dar nu mai puțin de 20 lei;

 - 50% taxa datorată la suma contestată, în cazul 

cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai 

puțin de 20 lei.

20 lei

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești 

Art. 25. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri 

judecătorești: 

 a) incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de partaj

 b) incheierea de suspendare a judecarii cauzei

 c) hotararile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru lipsa calitatii de reprezentant

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni 

evaluabile în bani, recursul 

50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu 

mai puțin de 100 lei

100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

100 lei

100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

50 lei

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate situațiile 100 lei

Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru 

potrivit legii
20 lei

        pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs 100 lei

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare

                (2) Cererea de revizuire 

(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

 a) hotararile prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau autoritate de lucru judecat;

 b) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins;

 c) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la judecata

 d) hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor.

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale

100 lei
Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești  dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute 

la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă.
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