
       ROMÂNIA                                                                                                                                               ANEXA nr. 1 la Hotararea nr.  143/2014

JUDEŢUL VRANCEA           

MUNICIPIUL FOCŞANI   

       PRIMĂRIA

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 2015

     VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE   CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE 

INDEXEAZA/AJUSTEAZA, IN CONDITIILE ART.292 SI, RESPECTIV, ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7) 

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

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

935 555 935 555 0 935 555

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

Art.251 alin.(3)  VALORILE  IMPOZABILE pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014/ 

HCL 374/2013 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

Procent 

majorare 

2015

%

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

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

Page 1



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 

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

254 159 254 159 0 254 159

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

159 143 159 143 0 159 143

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 95 63 0 95 63

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

X

Tipul clădirii

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2013/ 

HCL 133/2012 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

Procent 

reducere 

2015

%

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii

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 50% 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

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

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

7,553 7,553 7,553

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale

 Art.258 alin.(2) IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN (lei/ha)  – Terenuri cu construcţii-     

Zona în cadrul localităţii

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2012/ 

HCL 151/2011 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

Procent 

majorare 

2015

%

1,763 1,763 1,763

 Art.258 alin.(4) IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN(lei/ha) - Orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii –

5,269 5,269 5,269

3,335 3,335 3,335

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

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

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

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

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

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

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

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

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

x    / x    / x    / x x    / x    / x    / x x    / x    / x    / x
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Categoria de folosinta Zona A Zona B Zona A Zona B % Zona A Zona B

1.Teren cu construcţii

31 28 31 28 0 31 28

2.Arabil

50 48 50 48 0 50 48

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

x x x x x x x

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

x x x x x x x

7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie

forestieră, cu excepţia celui prevăzut

la nr. crt.7.1 
16 14 16 14 0 16 14

7.1.Pădure în vârstă de până la 20

de ani şi pădure cu rol de protecţie
x x x x x x x

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 x x x x x x x

10.Teren neproductiv x x x x x x x

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

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 2014/ 

HCL 374/2013 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

Procent 

majorare 

2015

%

 Art.258  alin.(6) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  (lei/ha)
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Vehicule inmatriculate

1. Motorete, scutere, motociclete şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică 

de până la 1600 cm3, inclusiv 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

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

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

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

Art.263 alin.(2)  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA                         

 Mijloc de transport 

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014/ 

HCL 374/2013 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012 Procent 

majorare 

2015

%

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

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

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ 

sau 

fracţiune din aceasta

8 8 8

18

72 72 72

18 18

144

290 290 290

24 24 24

50 - 150/ limita = 50

6

lei/an

4 2 - 4 / limita = 2

lei/200 cm³ 

4

18 18 18

lei/200 cm³ 

30 30 30

144 144

6

lei/an

50

4 - 6/ limita = 4

lei/an

lei/200 cm³ 

50
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Vehicule cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem 

de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar

mai mică de 13 tone 0 133 0 133

2. Masa  de cel puţin 13 tone, dar 

mai mică de 14 tone 133 367 133 367

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar

mai mică de 15 tone 367 517 367 517

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar

mai mică de 18 tone 517 1,169 517 1,169

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

II.                    Vehicule cu trei axe 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar

mai mică de 17 tone 133 231 133 231

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar

mai mică de 19 tone 231 474 231 474

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar

mai mică de 21 tone 474 615 474 615

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar

mai mică de 23 tone 615 947 615 947

Art.263 alin.(4)  Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Impozitul în lei pentru vehiculele 

angajate

exclusiv în operatiunile de 

transport intern

Impozitul pentru vehiculele angajate

 în operatiunile de transport intern şi 

internaţional

I.                    Vehicule cu două axe 

Impozitul în lei pentru vehiculele 

angajate

exclusiv în operatiunile de 

transport intern

Impozitul pentru vehiculele angajate

 în operatiunile de transport intern şi 

internaţional
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Vehicule cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem 

de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

III.      Vehicule cu patru axe

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar

mai mică de 25 tone 615 623 615 623

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar

mai mică de 27 tone 623 973 623 973

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar

mai mică de 29 tone 973 1,545 973 1,545

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar

mai mică de 31 tone 1,545 2,291 1,545 2,291

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar

mai mică de 32 tone 1,545 2,291 1,545 2,291

6. Masa  de cel puţin 32 tone 1,545 2,291 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 0 0

2. Masa  de cel puţin 14 tone, dar mai 

mică de 16 tone 0 0 0 0

3. Masa  de cel puţin 16 tone, dar mai 

mică de 18 tone 0 60 0 60

4. Masa  de cel puţin 18 tone, dar mai 

mică de 20 tone 60 137 60 137

5. Masa  de cel puţin 20 tone, dar mai 

mică de 22 tone 137 320 137 320

6. Masa  de cel puţin 22 tone, dar mai 

mică de 23 tone 320 414 320 414

Art.263 alin.(5)  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egala sau                                                                                                             

mai mare de 12 tone - lei

Impozitul în lei pentru vehiculele 

angajate

exclusiv în operatiunile de 

transport intern

Impozitul pentru vehiculele angajate

 în operatiunile de transport intern şi 

internaţional
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Vehicule cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem 

de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

7. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone 414 747 414 747

8. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 28 tone 747 1,310 747 1,310

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

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone 128 299 128 299

2. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai 

mică de 26 tone 299 491 299 491

3. Masa  de cel puţin 26 tone, dar mai 

mică de 28 tone 491 721 491 721

4. Masa  de cel puţin 28 tone, dar mai 

mică de 29 tone 721 871 721 871

5. Masa  de cel puţin 29 tone, dar mai 

mică de 31 tone 871 1,429 871 1,429

6. Masa  de cel puţin 31 tone, dar mai 

mică de 33 tone 1,429 1,984 1,429 1,984

7. Masa  de cel puţin 33 tone, dar mai 

mică de 36 tone 1,984 3,012 1,984 3,012

8. Masa  de cel puţin 36 tone, dar mai 

mică de 38 tone 1,984 3,012 1,984 3,012

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

III. Vehicule cu 2+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai

mică de 38 tone

1,579 2,197 1,579 2,197

Impozitul în lei pentru vehiculele 

angajate

exclusiv în operatiunile de 

transport intern

Impozitul pentru vehiculele angajate

 în operatiunile de transport intern şi 

internaţional
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Vehicule cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

un echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem 

de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalent 

recunoscut

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai

mică de 40 tone

2,197 2,986 2,197 2,986

3. Masa  de cel puţin 40 tone 2,197 2,986 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 1,395 1,937

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai

mică de 40 tone

1,937 2,679 1,937 2,679

2. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai

mică de 44 tone

2,679 3,963 2,679 3,963

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

V. Vehicule cu 3+3 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai

mică de 38 tone

794 960 794 960

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai

mică de 40 tone

960 1,434 960 1,434

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai

mică de 44 tone

1,434 2,283 1,434 2,283

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

Masa totală maximă autorizată

Procent 

majorare 

2015

%

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

Masa totală maximă autorizată

Procent 

majorare 

2015

%

Art.263 alin.(6)  Remorci, semiremorci sau rulote  (lei)

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014/ 

HCL 374/2013 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

64

9 9 9

34 34 34

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014/ 

HCL 374/2013 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

52 52 52
64 64
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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 *)
între 0 şi 1119 964 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

56

 Art.263 alin.(7)  Mijlocul de transport pe apă ( lei)

210 210 210

964 964

21 21 21

56 56

210 210 210

X X X

559 559 559

909 909 909

1,398 1,398 1,398

2,237 2,237 2,237

182 182 182

X X X

490 490 490

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

182 182 182

280 280 280
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lei Limita - lei

Suprafaţa pentru care se obţine 

certificatul de urbanism lei Limita - lei %

a) Până la 150 m², inclusiv 5-6 5
0

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 6-7 6
0

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 7-9 8
0

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 9-12 10
0

e)Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 12-14 12 0

f) Peste 1.000 m²

14 + 0,01 lei/m² 

pentru fiecare m
2
 care 

depăşeşte 1000 m2

14 + 0,01 lei/m² 

pentru fiecare m
2 

care depăşeşte 

1000 m2 0

între 0 şi 8, inclusiv,

pentru

fiecare mp de suprafaţă

ocupată de construcţie 7 0

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

lei lei

Taxe stabilite de Serviciul urbanism

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014/ 

HCL 374/2013 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

Procent 

majorare 

2015

%

7 7

9 9

Art.267alin.(1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban ( lei/mp) :

lei lei

6 6

14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1000 m2

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

depăşeşte 1000 m2

Art.267alin.(3)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5%

din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

Art.267alin.(5)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.

12 12

14 14

Art.267alin.(6)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.267alin.(7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum

şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 

8 - pentru fiecare mp de suprafaţă 

ocupată de construcţie

8 - pentru fiecare mp de suprafaţă 

ocupată de construcţie

Art.267alin.(8)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
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lei Limita - lei

între 0 şi 15, inclusiv 13 0

între 0 şi 9, inclusiv 8 0

între 0 şi 8, inclusiv, 

pentru 

fiecare mp afectat 7 0

între 0 şi 13, inclusiv, 

pentru 

fiecare racord 11 0

taxă eliberare autorizaţie pentru

desfăşurarea unei activităţi

economice de către persoane fizice

autorizate, întreprinderi familiale şi

întreprinderi individuale între 0 şi 80, inclusiv 68 0

viza anuală 1/2 din taxă 34 0

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

lei lei

Art.267alin.(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. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să

reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.

Art.267alin.(10)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.267alin.(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 judeţean 

15 15

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014/ 

HCL 374/2013 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

Procent 

majorare 

2015

%

Art.267alin.(4)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări    ( lei)                  

8 - pentru fiecare mp afectat 8 - pentru fiecare mp afectat

Art.267alin.(11)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)               

Art.267alin.(13)Taxa  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă    ( lei)      

9 9

Taxe stabilite de Serviciul  Investiţii

80 80

40 40

13 - pentru fiecare racord 13 - pentru fiecare racord

Taxe stabilite de Serviciul autorizare agenţi economici şi liberă iniţiativă

Art.268alin.(1)Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru desfăşurarea unei activitati economice în mediul urban          
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lei Limita - lei

între 0 şi 20, inclusiv 17 0

restaurante şi baruri între 0 şi 4.195, inclusiv x x

1. pentru suprafaţa de vânzare de

până la 50 mp inclusiv, situată în

pieţe, târguri şi oboare între 0 şi 4.195, inclusiv 500 0

2. pentru suprafaţa de vânzare de

până la 10 mp inclusiv între 0 şi 4.195, inclusiv 500 0

3. pentru suprafaţa de vânzare

cuprinsă între 10 mp şi până la 100

mp inclusiv între 0 şi 4.195, inclusiv 1,000 0

4. pentru suprafaţa de vânzare

cuprinsă între 100 mp şi până la 300

mp inclusiv între 0 şi 4.195, inclusiv 1,500 0

5. pentru suprafaţa de vânzare

cuprinsă între 300 mp şi până la 400

mp inclusiv între 0 şi 4.195, inclusiv 2,000 0

6. pentru suprafaţa de vânzare

cuprinsă între 400 mp şi până la 600

mp inclusiv între 0 şi 4.195, inclusiv 2,500 0

7. pentru suprafaţa de vânzare

cuprinsă între 600 mp şi până la

1.000 mp inclusiv între 0 şi 4.195, inclusiv 3,000 0

8. pentru suprafaţa de vânzare de

peste 1.000 mp între 0 şi 4.195, inclusiv 3,615 0

9.pentru bar în spălătorie sau service

auto între 0 şi 4.195, inclusiv 500 0500 500

Procent 

majorare 

2015

%

20 20

Art.268 alin.(5)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică      

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

lei lei

Art.268 alin.(2)Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare        

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014/ 

HCL 374/2013 

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

500 500

500 500

între 0 şi 4.195, inclusiv x

2,000 2,000

2,500 2,500

1,000 1,000

1,500 1,500

3,000 3,000

3,615 3,615
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lei Limita - lei

între 0 şi 32, inclusiv, 

pentru fiecare mp sau 

fractiune de mp 27 0

între 0 şi 80, inclusiv 65 0

între 0 şi 32, inclusiv 27 0

între 0 şi 23, inclusiv 20 0

Taxa stabilita de Serviciul impozite şi taxe locale

între 0 şi 2, inclusiv 1 0

între 0 şi 3, inclusiv 1 0

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2015

lei lei

NIVELURILE  INDEXATE

PENTRU ANII FISCALI 2013-2015 /         

HGR 1309/2012

Procent 

majorare 

2015

%

NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014/ 

HCL 374/2013 

Art.268 alin.(3)Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

30 - pentru fiecare mp sau fractiune 

de mp

30 - pentru fiecare mp sau fractiune de 

mp

Taxe stabilite de Biroul agricultură şi cadastru

Taxe stabilite de Serviciul urbanism şi Biroul agricultură şi cadastru

Taxa stabilita de Serviciul impozite şi taxe locale

Art.271 alin.(2)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

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

30 lei/mpsau fractiune de mp 30 lei/mpsau fractiune de mp

Art.268 alin.(4)Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 

70 70

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art.275 alin.(2)Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

a) în cazul videotecilor 

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

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

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

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

b) în cazul discotecilor

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

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2014/HCL 374/2013

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2015

Art.283 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

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

20 lei/mp/luna 20 lei/mp/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

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

40 lei/mp 40 lei/mp

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.) cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Anului Nou, 

zilelor de 1-8  martie , sărbătorile de paşte, de 1 Iunie, Zilele municipiului Focşani  şi cu ocazia altor evenimente organizate în 

municipiu, în funcţie de suprafaţă 

CAPITOLUL  X – ALTE TAXE LOCALE

                              În perioada de extrasezon (1.11 - 30.04)

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

            Expunere fără  vânzare

                              Expunere cu vânzare

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

4. 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:

5. 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 (1.05 – 30.10)

Taxe stabilite de Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ

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*
*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) 
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NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2014/HCL 374/2013

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2015

15 lei/mp 15 lei/mp

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

1,50 lei/oră 1,50 lei/oră

150 lei/lună 150 lei/lună

20lei/lună 20lei/lună

20lei/lună 20lei/lună

30 lei/lună 30 lei/lună

2. taxă utilizare canalizaţie reţea de comunicaţii

Taxe stabilite de Biroul agricultură, cadastru

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

DENUMIREA TAXEI

*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

3. taxă pentru parcările publice cu plată( lei/oră sau fracţiune de oră/vehicul ) 

4. abonament pentru parcările publice cu plată, lei/lună sau fracţiune de lună, pentru un loc parcare, cf HCL 95/2006

5. taxă pentru parcările de reşedinţă cu plată,  lei/lună sau fracţiune de lună, pentru un loc parcare, cf. HCL 95/20066.taxă pornire licitaţie loc parcare de reşedinţă cu plată,  lei/lună sau fracţiune de 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 

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 

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

Taxe stabilite de Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice

7. taxă pentru parcările închiriate unităţilor de interes public cu plată, pentru un loc parcare, cf. HCL 95/2006
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NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2014/HCL 374/2013

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2015

40 lei/an vehicul 40 lei/an vehicul

20 lei 20 lei

Taxe stabilite de Serviciul Impozite si Taxe Locale

1. Pentru persoane fizice

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

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

Art.283 alin (1)  Alte taxe locale  

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

ziua

3. taxă anuală de întreţinere cimitire

1 zi
30 zile

6 luni

1an

pentru soclu simplu

pentru soclu dublu

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

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

locală,

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

DENUMIREA TAXEI

Art.283 alin (2) –Taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică  locală,

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

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

35 lei 35 lei

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2014/HCL 374/2013

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2015

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

pentru gropniţă simplă

pentru gropniţă dublă

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 

10. taxă deshumare oseminte cimitir

persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale

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

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

HCL 100/267/2008

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

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

15. taxă eliberare adeverinţe cimitir

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

DENUMIREA TAXEI

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 100/267/2008

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

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:

persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale

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)

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

Taxe stabilite de Serviciul administratie publica locala

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

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2014/HCL 374/2013

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2015

100 lei 100 lei

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

pt. Pg. A3

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   

taxa fixă la care se adaugă:
pt. Pg. A4

filă format A3 - copie /print alb-negru  

3. taxă eliberare adeverinţă expropriere

suport CD/DVD  

DENUMIREA TAXEI

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

2. taxă caiet sarcini licitaţie

Cartiere Sud Obor
Alte cartiere

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

filă format A4 - copie /print color 

filă format A3 - copie /print color 

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

1. taxă participare licitaţie închiriere/concesionare şi vânzări bunuri imobile

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

Alte cartiere
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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

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2014/HCL 374/2013

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2015

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

11 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna

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

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

Art.294 alin.(3) 

Art.294 alin.(4)

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

4. taxă închiriere spaţii destinate birourilor administrative, asistenţă tehnică, economică şi juridică, proiectare, arhitectură, design
Zona centrala
Cartiere Sud Obor

Alte cartiere

7. taxă închiriere spaţii destinate pentru garaje

8. taxă închiriere spaţii destinate depozitării materialelor în  beciuri

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

Alte cartiere

DENUMIREA TAXEI

Zona centrala

Cartiere Sud Obor

6. taxă închiriere spaţii destinate organizaţiilor de masă politice

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.

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 2015

CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI

10. taxă închiriere spaţii destinate adăpostirii pentru situaţii de urgenţă

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

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.

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.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Page 20



Art.294 alin.(6)

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2015

2

abrogat/OG36/2002

x

2

2

x

2

5

abrogat/L144/2004

2

2

15

2

2

2

2

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

ANEXA   -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

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.

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.

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.

b) pentru animale peste 2 ani

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

a) pentru animale sub 2 ani

Extras din norma juridică

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 

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

2.Eliberarea certificatului de producător 

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

a) pentru animale sub 2 ani

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

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

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

b) pentru animale peste 2 ani

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

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

5.Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

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

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

5

abrogat/ OUG 70/2009

6

abrogat/ OUG 70/2009

abrogat/ OUG 70/2009

NIVELURILE  

APLICABILE

IN ANUL FISCAL 

2015

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

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

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- 

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

1.Acte de identitate:

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 

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

4.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

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  

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

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

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:

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

Extras din norma juridică

3.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

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

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

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg, inclusiv
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15

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   Necula Ionel Gabriel CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI 

 FOCŞANI

                        Corhană Eduard Marian

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 

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 
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