
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL  LOCAL 

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 
 

 
 
 

                                                                                                          

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
 la nivelul Municipiului Focsani pentru anul 2009 

 

 
        

          Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara.  

 

- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul municipiului Focsani, prin care se 

propune, stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Municipiului Focsani pentru anul 2009,  

raportul comun intocmit de  Directia economica si Serviciul impozite si taxe locale inregistrat la nr. 

50289/13.08.2008,  

 

- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa,  

economic si servicii publice ; 

 

- avand in vedere prevederile art.287 si 288 din Legea nr.571/2003 privind  Codul fiscal 

cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile punctului 290^1. alin (1) si (2) din HGR nr. 44 

/2004 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr.1514/2006 

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007; 

 

- In baza art. 36 alin (1) , alin.  (2),  lit. „b” si alin (4) lit „c”, precum  si  in temeiul art. 45  

alin. (2) lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

 

HOTARASTE: 
 

 

 

 



                    Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale la nivelul Municipiului Focsani pentru anul 

2009, dupa cum urmeaza:  

 

A. cota de impozitare, pentru cladirile apartinand persoanelor fizice, prevazuta la art.251 alin (1) din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de  0,1 % 

si se aplica asupra valorii impozabile a cladirii; 

 

B. cota de impozitare pentru cladirile apartinand persoanelor juridice, prevazuta la art.253 alin (2) 

din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  cuprinsa 

intre 0,25% si 1,5% inclusiv, se stabileste astfel: 

- 1,5% pentru cladirile apartinand persoanelor juridice si se aplica asupra valorii de inventar 

a cladirii; 

- 0,5% pentru fiecare dintre imobilele apartinand agentilor economici care se asociaza cu 

Municipiul Focsani in vederea desfacerii de produse agroalimentare prin magazine 

economat si se aplica asupra valorii de inventar a cladirii;  

 

C. cota impozitului pe cladiri, prevazuta la art.253 alin (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa potrivit codului fiscal intre 5% si 10%, 

se stabileste astfel: 

- pentru cladirile apartinand persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani, 

anteriori anului fiscal de referinta, respectiv in perioada 2006-2008, se stabileste la 8 %  si 

se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitate, pana la sfarsitul lunii 

in care s-a efectuat prima reevaluare.  

- pentru persoanele juridice care nu au efectuat nici o evaluare a cladirii din anul 1998, se 

stabileste o cota de 10 % si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in 

contabilitate pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare; 

 

D. cota taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, prevazuta la art.270 alin (4) din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

serviciile de reclama si publicitate realizate pe baza de contracte, cuprinsa potrivit codului fiscal 

intre 1% si 3%, se stabileste la 3% si se aplica la valoarea din contract, exclusiv taxa pe valoarea 

adaugata;     

 

E. cota taxei hoteliere, prevazuta la art 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa potrivit codului fiscal intre 0,5% si 5%, se 

stabileste la 3% indiferent de clasa cazarii in hotel. Taxa hoteliera se determina prin aplicarea 

cotei de 3 % asupra tarifelor practicate de catre unitatile de cazare pentru fiecare persoana, pe 

toata perioada cazarii; 

 

F. majorarea anuala, prevazuta la art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare, raportata la  nivelul  impozitelor si taxelor stabilite potrivit HGR 

nr.1514/2006, se stabileste dupa cum urmeaza: 

 



1. in cazul impozitului pe cladiri cu: 

                 -    5 % pentru persoane fizice ,  

                 -    0 % pentru persoane juridice  in conditiile efectuarii reevaluarii cladirilor, 

exceptie facand agentii economici care se asociaza cu Consiliul Local al municipiului Focsani, in 

vederea desfacerii de produse agroalimentare prin magazine economat; 

 

2. in cazul impozitului pe teren cu:  

 19 % pentru terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii, 

 19 % pentru terenurile amplasate in intravilan altele decat cele cu constructii, 

   0 % pentru terenurile amplasate in extravilan; 

 

3. in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport cu:  

- 10 % pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica, 

- 19 % pentru remorci, semiremorci si rulote, 

- 19 % pentru mijloace de transport pe apa;  

 

4. in cazul taxelor pentru eliberarea: 

- 19 % pentru eliberarea certificatului de urbanism,   

- 19 % pentru eliberarea autorizatiei de construire,  

- 19 % pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari,  

- 19 % pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare,  

- 19 % pentru eliberarea autorizatiei privind lucrari de racorduri si bransamente,  

- 19 % pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului,  

- 19 % pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala,  

- 19 % pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice,  

- 19 % pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri,  

- 19 % pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare,  

-   0 % pentru eliberarea/avizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica, 

-    5 % pentru eliberarea certificatului de producator ; 

 

5. in cazul taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate cu 19 %; 

 

6. in cazul impozitului pe spectacole cu 0 %; 

 

7. in cazul taxei hoteliere  cu 0 %; 

 

8. in cazul taxei pentru vehicule lente cu 0 %; 

 

G. nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe pentru anii 2008 si 2009,  

incluzand si majorarea anuala prevazuta la litera F), se stabilesc potrivit anexei nr.1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare; 



 

             Art. 2 Bonificatia, prevazuta la articolele 255 alin (2), 260 alin (2), 265 alin (2) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in procent de 

10 %, pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a anului fiscal, a impozitului pe cladiri, 

impozitului pe teren si impozitului asupra mijloacelor de transport datorate pentru intregul an de catre 

persoanele fizice si 5 % pentru persoanele juridice. 

 

 

             Art. 3 Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de 

construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2008, se mentine 

delimitarea zonelor situate in intravilan aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului 

Focsani 185/28.11.2000, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.38/27.01.2001 si cele situate 

in extravilanul localitatii aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani 

nr.121/27.05.2003. 

 

              Art.4 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv 

hotararile Consiliului Local, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 

ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

              Art.5 Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului local in temeiul 

carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta 

in anexa nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

              Art. 6 Se stabileste procedura de calcul si de plata a taxelor prevazute la art.283 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor pentru 

utilizarea temporara a locurilor publice, taxei anuale pentru vehicule lente si taxei pentru detinerea 

sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri dupa cum urmeaza: 

 

              Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice:  

 

              – pentru desfacerea de bunuri si servicii ce fac obiectul comertului, in piete , targuri, in 

oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, pe alei, trotuare, depozitarea de materiale, 

realizarea unor lucrari, ocuparea terenurilor cu constructii provizorii autorizate  taxele se stabilesc in 

functie de suprafata, de numarul de zile, categoriile de bunuri si servicii oferite si de clasa persoanei 

care solicita ocuparea temporara a domeniului public ( persoana fizica si juridica);  

                Taxa se stabileste in lei/mp/zi si se plateste anticipat punerii la dispozitie a bunului imobil 

apartinand domeniului public  In cazul depozitarii de materiale, realizarii de lucrari taxa se achita la 

data obtinerii autorizatiei de la serviciul urbanism. 

               -pentru accesul in  locuri de agrement – terenuri de sport, alte locuri publice taxa se 

stabileste in suma fixa pe persoana.  

                In acest caz taxa se plateste anticipat la intrarea in locurile publice respective, pe baza de 

bilet de intrare; 



              -pentru parcarea ocazionala a vehiculelor taxa se stabileste in lei/ora/vehicul. 

               Plata taxei se face anticipat prin eliberarea unui tichet (bilet) valoric;   

 

             Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de 

venituri se datoreaza pe intregul an si se achita pana la 31 ianuarie 2009 

             In cazul vehiculelor lente taxa se stabileste in suma fixa anuala pe baza declaratiei care 

trebuie depusa pana la 31 ianuarie 2009 si se achita pana cel tarziu la 31 martie 2009 inclusiv. 

    

                           

             Art. 7  Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu 01.01.2009. Cu aceeasi data se 

abroga prevederile HCL nr. 50/27.03.2001 modificata prin HCL nr.210/27.11.2001, HCL 

nr.141/29.05.2007, modificata prin HCL nr.4/29.01.2008.        

                             

             Art. 8  Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia administratie publica locala, 

compartimentelor, serviciilor si primarului municipiului Focsani , conform legii , care va asigura 

executarea acesteia prin Directia Economica, Serviciul de impozite si taxe locale, Serviciul urbanism, 

Serviciul investitii, Serviciul autorizare agenti economici si libera initiativa, Serviciul comunitar  

pentru cadastru si agricultura, Serviciul juridic, contencios, administrarea domeniului public si privat, 

publicitate, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Focsani, Directia de Dezvoltare 

Servicii Publice Focsani si Administratia Pietelor Focsani. 

       

 

 

 
         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                                    CONTRASEMNEAZA: 

                  Dobre Vasile                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI  

                                                                                                                      FOCSANI 

                         Corhana Eduard Marian 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focsani, 30 septembrie  2008   

Nr 63/220                                                      

       

 

 

 

 

 

 



ROMANIA                                                                                                                                                              ANEXA NR. 1 la Hotararea nr.63/220/2008 
JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCSANI    

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                            
 

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 2009 
 

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

VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE   
CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI, 
RESPECTIV, ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7)  
 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI – stabilit de Serviciul impozite si 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 

IN ANUL FISCAL 2008/  

HCL 141/2007 modif prin 

 HCL  4/2008 

NIVELURILE  INDEXATE 

PENTRU ANUL FISCAL 2007-2009 / 

HGR 1514/2006 

Procent 

majorare 

2009 

NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009 

 

Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 
 

% 

Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 

Cu instalaţii  

de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire 

[condiţii cumulative] 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice 

şi încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii 

de apă, 

canalizare, 

electricitate 

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 

669 397 669 397 0 669 397 

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 

182 114 182 114 0 182 114 



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 

114 102 114 102 0 114 102 

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 

68 45 68 45 0 68 45 

                                                                    
                                                                      CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN - stabilit de Serviciul impozite si taxe locale 

 

Art.258  alin.(2)                               IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII                                                                                                                                                                               

Zona în 

cadrul 

localităţii 

NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2008 / HCL 141/2007 

modif prin HCL 4/2008                     -

lei/ha**)- 

NIVELURILE  INDEXATE PENTRU ANUL FISCAL 2007- 

2009 / HGR 1514/2006           lei/ha**)- 

 NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009 

-lei/ha**)- 

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

 localităţi 

 

% 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de  

localităţi 

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

A X X 6.211 X X X 7.404 6.148 5.401 4.681 636 509 19 X X 6.427 X X X 

B X X 4.333 X X X 6.148 4.683 3.768 3.180 509 382 19 X X 4.484 X X X 

C X X 2.743 X X X 4.648 3.180 2.385 1.511 382 254 19 X X 2.838 X X X 

D x x 1.450 x x x 3.180 1.511 1.261 880 249 127 19 x x 1.501 x x x 

 
 Art.258 alin.(4)                                                      IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN  

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII – 

 

Nr. 

crt. 

                                    Zona 

 

 

 

 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2008/  

HCL 141/2007 modif prin 

 HCL  4/2008   

lei/ha 
**

) 

 

NIVELURILE  INDEXATE 

PENTRU ANUL FISCAL 2007-2009/ 

HGR1514/2006 

lei/ha 
**

) 

 

 

 

NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009 

lei/ha 
**

) 

 

Zona 

A 

Zona  

B 

Zona 

C 

Zona 

 D 

Zona  

A 

Zona  

B 

Zona 

 C 
Zona D % 

Zona  

A 

Zona  

B 

Zona  

C 

Zona 

 D 

1 Teren arabil 24 x X X 20 15 13 11 19 24 x X X 

2 Păşune 18 X X X 15 13 11 9 19 18 X X X 

3 Fâneaţă 18 X X X 15 13 11 9 19 18 X X X 

4 Vie 39 X X X 33 25 20 13 19 39 X X X 

5 Livadă 45 X X X 38 33 25 20 19 45 X X X 



6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 
24 X X X 20 15 13 11 19 24 X X X 

7 Teren cu ape 13 X X X 11 9 6 x 19 13 X X X 

8 Drumuri şi căi ferate X X X X x x x x X X X X X 

9 Neproductiv x x x x x x x x x x x x x 

 

 Art.258  alin.(6)                                                       IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN                                - lei/ha – 

 

Nr. 

crt. 

                                 Zona 

 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  APLICABILE  

IN ANUL FISCAL 2008/  

HCL 141/2007 modif prin 

 HCL  4/2008   

 

NIVELURILE  INDEXATE PENTRU  ANUL 

FISCAL 2007- 2009 

/ HGR 1514/2006 

 NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2009 

Zona  % Zona 

0 1 A B C D A B C D  A B C D  

1 Teren cu construcţii 22 20 X X 22 20 18 16 0 22 20 X X  

2 Arabil 36 34 X X 36 34 32 30 0 36 34 X X  

3 Păşune 20 18 X X 20 18 16 14 0 20 18 X X  

4 Fâneaţă 20 18 X X 20 18 16 14 0 20 18 X X  

5 
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt.5.1 
40 38 X X 40 38 36 34 0 40 38 X X  

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x x x x x x x x x x x  

6 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt.6.1 
40 38 X X 40 38 36 34 0 40 38 X X  

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x X X x x x x X x x X X  

7 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 

nr. crt.7.1  

12 10 X X 12 10 8 6 0 12 10 X X  

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de protecţie 
x x X X x x x x X x x X X  

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu 

amenajări piscicole 
4 3 X X 4 3 2 1 0 4 3 X X  

8.1 Teren cu amenajări piscicole 24 22 X X 24 22 20 18 0 24 22 X X  

9 Drumuri şi căi ferate x x X X x x x x X x x X X  

10 Teren neproductiv x x x x x x x x x x x X X  



                                    

 

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

 

 

Art.263 alin.(2)                                  

               

 

 Mijloc de transport  

NIVELURILE  

APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2008 / 

HCL 141/2007 modif prin 

 HCL  4/2008   

 

 NIVELURILE  INDEXATE PENTRU   

ANUL FISCAL 2007/HGR 1514/2006 

 NIVELURILE  

APLICABILE IN 

ANUL FISCAL 2008 

Valoarea taxei 

lei/500 cm³ sau 

fracţiune 

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 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1600 cm
3
, inclusiv 

 

7 7 10 8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm
3
 şi 2000 

cm
3
, inclusiv 

 

15 15 10 17 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm
3
 şi 2600 

cm
3
, inclusiv 

 

30 30 10 33 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm
3
 şi 3000 

cm
3
, inclusiv 

 

60 60 10 66 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3 

 
120 120 10 132 

6. Autobuze, autocare, microbuze 

 
20 20 10 22 

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până 

la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din 

producţie internă 

 

25 25 10 28 

8. Tractoare înmatriculate 

 
15 15 10 17 



 

 Art.263 alin.(4)  şi art.292 alin.(3)     

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone 

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată  

NIVELURILE INDEXATE SI APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2008 / HCL 141/2007 modif 

prin 

 HCL  4/2008   

 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2009  

Impozitul, în lei Impozitul, în lei 

 Vehicule angajate 

exclusiv in operatiunile 

de transport intern 

Vehicule angajate in 

operatiunile de transport 

intern si international 

Vehicule angajate exclusiv 

in operatiunile de transport 

intern 

Vehicule angajate in 

operatiunile de transport 

intern si international 

 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 

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 

Vehi

cule  

cu 

alt 

siste

m de 

 
suspe

nsie 

I. Vehicule cu două axe  x x x x x x x x 

1. Masa  nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 100 110 0 72 0 102 100 110 

2. Masa  nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 110 218 72 198 102 282 110 218 

3. Masa  nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 218 307 198 278 282 397 218 307 

4. Masa  nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 307 694 278 630 397 899 307 694 

II. Vehicule cu trei axe  x x x x x x x x 

1. Masa  nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 110 137 72 125 102 178 110 137 

2. Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 137 281 125 255 178 364 137 281 

3. Masa  nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 281 365 255 331 364 473 281 365 

4. Masa  nu mai putin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 365 363 331 510 473 729 365 363 

5. Masa  nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 563 874 510 793 729 1.132 563 874 

6. Masa  nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 563 874 510 793 729 1.132 563 874 

III. Vehicule cu patru axe x X x x x x x X 

1. Masa  nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 365 370 331 336 473 479 365 370 

2. Masa  nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 370 578 336 524 479 748 370 578 

3. Masa  nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 378 917 524 832 748 1.188 378 917 

4. Masa  nu mai putin de  29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 
917 1.361 832 1.234 1.188 1.762 917 

1.36

1 

5. Masa  nu mai putin de 31, dar nu mai mult de 32 tone 
917 1.361 832 1.234 1.188 1.762 917 

1.36

1 



 

Art.263 alin.(5) şi art.292 alin.(3)                              Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă 

                                             cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone 

 

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată  

NIVELURILE INDEXATE SI APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2008 / HCL 141/2007 modif prin 

 HCL  4/2008   

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2009  

Impozitul, în lei Impozitul, în lei 

 Vehicule angajate exclusiv in 

operatiunile de transport 

intern 

Vehicule angajate in 

operatiunile de transport 

intern si international 

Vehicule angajate exclusiv in 

operatiunile de transport intern 

Vehicule 

angajate in 

operatiunile de 

transport intern 

si international 

 

 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 

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 

V

e

h

i

c

u

l

e  

c

u 

a

lt  

si

st

e

m

 

d

e 
s

u

s
p

e

n
si

e 

I. Vehicule cu 2+1 axe x x x x x x x x 

1.Masa  nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 100 110 0 0 0 0 100 

1

1

0 



2. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 110 120 0 0 0 0 110 

1

2

0 

3.Masa  nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 120 130 0 33 0 46 120 

1

3

0 

4.Masa  nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 130 140 33 74 46 105 130 

1

4

0 

5.Masa  nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 140 190 74 173 105 246 140 

1

9

0 

6.Masa  nu mai putin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 190 246 173 223 246 318 190 

2

4

6 

7.Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 246 443 223 402 318 574 246 

4

4

3 

8.Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 443 778 402 705 574 1.007 443 

7

7

8 

II. Vehicule cu 2+2 axe x x x x x x x x 

  1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 120 177 69 161 98 230 120 

1

7

7 

2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 177 291 161 264 230 377 177 

2

9

1 

3. Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 291 428 264 388 377 554 291 

4

2

8 

4.Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 428 517 388 469 554 669 428 

5

1

7 

5. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 517 849 469 770 669 1.099 517 

8

4

9 



6. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 849 1.178 770 1.068 1.099 1.525 849 

1

.

1

7

8 

7. Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.178 1.789 1.068 1.622 1.525 2.316 1.178 

1

.

7

8

9 

8. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.178 1.789 1.068 1.622 1.525 2.316 1.178 

1

.

7

8

9 

III. Vehicule cu 2+3 axe  x x x x x x x x 

1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 938 1.305 850 1.183 1.214 1.689 938 1

.

3

0

5 

2.Masa nu mai putin de  38 tone, dar nu mia mult de 40 tone 1.305 1.774 1.183 1.608 1.689 2.296 1.305 1

.

7

7

4 

IV. Vehicule cu 3+2 axe  x x     x x 

1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 829 1.150 751 1.043 1.073 1.489 829 1

.

1

5

0 

2.Masa nu mai putin de  38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.150 1.591 1.043 1.442 1.489 2.060 1.150 1

.

5

9

1 



3. Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mia mult de 44 tone 1.591 2.354 1.442 2.133 2.060 3.047 1.591 2

.

3

5

4 

V. Vehicule cu 3+3  x x x x x x x x 

1.Masa  nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 471 570 427 517 610 738 471 5

7

0 

2.Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 570 851 517 772 738 1.102 570 8

5

1 

3.Masa nu mai putin de  40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 851 1.356 774 1.229 1.102 1.755 851 1

.

3

5

6 

   

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

 

 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE INDEXATE SI 

APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2008 / HCL 

141/2007 modif prin 

 HCL  4/2008   

 NIVELURILE  

INDEXATE PENTRU 

ANUL FISCAL 2007-

2009 /HGR 1514/2006  

Procent 

majorare % 
NIVELURILE 

APLICABILE 

ÎN ANUL 

FISCAL 2009 

Impozitul, în lei Impozitul, în lei  Impozitul, în lei 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    8 7 19 8 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 24 19 29 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  44 37 19 44 

d. Peste 5 tone 55 46 19 55 

 

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

 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 18 15 19 18 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 40 19 48 

3. Bărci cu motor 179 150 19 179 

4. Nave de sport şi agrement *) 952 între 0 şi 800 800 19 952 

5. Scutere de apă 179 150 19 179 

6. Remorchere şi împingătoare: x x x x 

a) până la 500 CP inclusiv 476 400 19 476 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 774 650 19 774 



c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1190 1.000 19 1190 

d) peste 4.000 CP 1.904 1.600 19 1.904 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 155 130 19 155 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X x X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 155 130 19 155 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, 

inclusiv 
238 200 19 238 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 417 350 19 417 

                             

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

 

 NIVELURILE INDEXATE SI 

APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2008 / HCL 

141/2007 modif prin 

 HCL  4/2008   

NIVELURILE  INDEXATE PENTRU 

ANUL FISCAL 2007-2009/ HGR 

1514/2006   

 
 

NIVELUR

ILE  

APLICAB

ILE 

ÎN ANUL 

FISCAL 

2009 
Taxe stabilite de Serviciul  Urbanism 
 

Art.267alin.(1) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 

mediu urban: 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 

Taxa, în lei Taxa, în lei Limita maxima 

stabilita 

% Taxa, în lei 

a) Până la 150 m², inclusiv 5 3 - 4 4 19 5 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 6 4 - 5 5 19 6 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 8 5 - 7 7 19 8 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 10 7 - 8 8 19 10 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 12 8 - 10 10 19 12 

f) Peste 1.000 m² 

12 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m
2
 care 

depăşeşte 1.000 m² 

10 + 0,01 lei/m² 

pentru fiecare m
2
 

care depăşeşte 

1.000 m² 

10 + 0,01 lei/m² pentru 

fiecare m
2
 care 

depăşeşte 1.000 m² 

 12 + 0,01 

lei/m² pentru 

fiecare m
2
 

care 

depăşeşte 

1.000 m² 



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 

 

7 - pentru fiecare m
2
 de suprafaţă 

ocupată de construcţie 

între 0 şi 6, 

inclusiv, pentru 

fiecare m
2
 de 

suprafaţă ocupată 

de construcţie 

6 - pentru fiecare m
2
 

de suprafaţă ocupată 

de construcţie 
19 

7 - pentru 

fiecare m
2
 

de 

suprafaţă 

ocupată de 

construcţie  
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 

13 
între 0 şi 11, 

inclusiv 
11 19 13 

Art.267alin (13) 

Taxa  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatură 

stradală şi adresă             

8 
între 0 şi 7, 

inclusiv 
7 19 8 

Taxe stabilite de Serviciul  Investitii 
 

     

Art.267alin (4)  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări     

          

7 - pentru fiecare m
2
 afectat între 0 şi 6, 

inclusiv, pentru  

fiecare m
2
 afectat 

6 - pentru fiecare m
2
 

afectat 19 

7 - pentru 

fiecare m
2
 

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 

11 - pentru fiecare racord 

între 0 şi 9, 

inclusiv, pentru 

 fiecare racord 

9 - pentru fiecare 

racord 
19 

11 - pentru 

fiecare 

racord 

Taxe stabilite de Serviciul autorizare agenti economici si libera initiativa 
 

Art.268 alin (1)  

Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru 

desfăşurarea unei activ. economice: 

1. în mediul rural 

 

 

2. în mediul urban 

Viza anuala  

 

 

 

x 

între 0 şi 11, 

inclusiv 

 

X 

 

X 

 
x 

68 

 

34 

între 0 şi 57, 

inclusiv 

 

 

57 

 

 

19 

 

 

 

68 

 

34 



Art 268, Alin (2) 

Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de     

funcţionare 

 

17 
între 0 şi 14, 

inclusiv 
14 19 17 

Art.268 

 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

- Restaurant  

- Bar 

 

 

 

2.000 

1.000 

 

 

între 0 şi 3.000, 

inclusiv 

 

 

2.000 

1.000 

 

 

0 

0 

 

 

2.000 

1.000 

Taxe stabilite de Serviciul urbanism si Serviciul comunitar pentru agricultura si cadastru 
 

Art.268 alin (3) 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 

consiliile locale 

 

27- pentru fiecare m
2
 sau fracţiune de 

m
2
 

între 0 şi 23, 

inclusiv, pentru 

fiecare m
2
 sau 

fracţiune de m
2
 

23- pentru fiecare m
2
 

sau fracţiune de m
2
 

19 

27- pentru 

fiecare m
2
 

sau 

fracţiune de 

m
2
 

Taxe stabilite de Serviciul comunitar pentru agricultura si cadastru 

Art.268 alin (4) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de    producător 
57 

între 0 şi 57, 

inclusiv 
57 5 60 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Taxa stabilita de Serviciul impozite si taxe locale 
 

Art.271 alin.(2) 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 

 

 

 

 

NIVELURILE INDEXATE SI 

APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2008 / HCL 141/2007 

modif prin 

 HCL  4/2008   

NIVELURILE  INDEXATE PENTRU 

ANUL FISCAL 2007-2009/ 

 HGR 1514/2006  

 

% NIVELUR

ILE  

APLICAB

ILE 

ÎN ANUL 

FISCAL 

2009 



- lei/m
2
 sau fracţiune  

de m
2 
- 

- lei/m
2
 sau fracţiune de m

2
 - Limita 

maxima 

stabilita 

  

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică   

    

27 

între 0 şi 23, inclusiv 

 

 

23 19 27 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate 

 

20 

 

 

 

între 0 şi 17,  

inclusiv 

 

 

17 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE - stabilit de Serviciul impozite si taxe locale 

 

Art.275 Alin (2)  

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: 

 

 

NIVELURILE INDEXATE SI 

APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2008 / HCL 141/2007 

modif prin 

 HCL  4/2008   

 

NIVELURILE  INDEXATE 

PENTRU ANUL FISCAL 2007-

2009/ HGR 1514/2006   

 

NIVELURILE  

APLICABILE 

ÎN ANUL 

FISCAL 2009 

- lei/m
2
/zi- - lei/m

2
/zi- 

Limita 

maxima 

stabilita 

 - lei/m
2
/zi- 

a) în cazul videotecilor  

 

 

1 

 

 

între 0 şi 1, inclusiv 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

c) în cazul discotecilor 

 

1 

 

 

 

între 0 şi 2, inclusiv 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

CAPITOLUL  X – ALTE TAXE LOCALE 

 



Art.283 alin.(1) 

Taxa   pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, 

caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologie si alte asemenea 

NIVELURILE  APLICABILE IN 

ANUL FISCAL 2008 / HCL 141/2007 

modif prin HCL  4/2008 

NIVELURILE  

APLICABILE 

PENTRU ANUL 

FISCAL 2009  

Taxe stabilite de Serviciul autorizare agenti economici si libera initiativa, Administratia Pietelor si alte servicii imputernicite 

 

-   taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfacerea de produse ce fac 

obiectul comertului si prestari servicii  in functie de suprafata  

 

x 3 lei/mp/zi 

-      taxa pentru vanzarea de produse in functie de suprafata 

 

3 lei/mp/zi x 

-      taxa pentru vanzarea de carte in functie de suprafata 

 

1 leu/mp/zi x 

-      taxa pentru prestari de servicii si productie 

 

2 lei/mp/zi x 

-  taxa pentru vanzarea de produse ocazionale ( martisoare, gablonturi, 

 cosmetice, carti, felicitari, flori naturale si artificiale, jucarii, articole de portelan, fructe 

exotice ) in locuri publice cu ocazia sarbatorilor de Craciun, Anului Nou, zilelor de 1-8  martie 

, sarbatorile de paste, de 1 Iunie, Zilele municipiului Focsani  si cu ocazia altor evenimente 

organizate in municipiu in functie de suprafata  

 

7 lei/mp/zi 8 lei/mp/zi 

-      taxa pentru amplasarea de jocuri de agrement 

 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

- taxa utilizare domeniu public – acces taxiuri in locurile de 

     asteptare stabilita prin HCL  nr.226/30.09.2003 

 

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

- taxa ocupare domeniu public si privat al municipiului pentru amplasarea de terase 

sezoniere: 

o sezon (1.05 – 30.10) 

o extrasezon (1.11 - 30.04) 

 

 

 

1 leu/mp/zi 

0,25 lei/mp/zi 

 

 

1 leu/mp/zi 

0,25 lei/mp/zi 

- taxa ocupare domeniu public si privat al municipiului pentru organizarea de campanii 

promotionale 

o expunere fara  vanzare 

o expunere cu vanzare 

 

 

3 lei /mp/zi 

5 lei/mp/zi 

 

3 lei /mp/zi 

5 lei/mp/zi 



Taxe stabilite de Serviciul investitii 
 

- taxa utilizare temporara locuri publice (trotuare, carosabil, spatii verzi) pentru desfacere 

pavaje, inclusiv aprobarea prelungirii acesteia 

o persoane fizice 

o persoane juridice * 

*fa * fac exceptie persoanele juridice care realizeaza lucrari de interes public ( lucrari de 

constructii si reparatii finantate de la bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale 

de stat, credite externe sau suma alocate pe baza de parteneriat efectuate pentru a deservi 

colectivitatea locala)  

 

 

 

1 leu/mp/zi 

2 lei/mp/zi 

 

 

 

1 leu/mp/zi 

2 lei/mp/zi 

- taxa utilizare temporara a locurilor publice pentru depozitarea pamantului din sapatura 

retele tehnico-edilitare*  

* fac exceptie persoanele juridice care realizeaza lucrari de interes public ( lucrari de constructii si 

reparatii finantate de la bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, credite 

externe sau suma alocate pe baza de parteneriat efectuate pentru a deservi colectivitatea locala) 

 

1 leu/mp/zi 

 

1 leu/mp/zi 

 

- taxa utilizare temporara a locurilor publice pentru depozitare pamant din sapatura retele 

tehnico-edilitare in cazul avariilor ce depasesc termenul de 96 ore * 

* fac exceptie persoanele juridice care realizeaza lucrari de interes public ( lucrari de constructii si 

reparatii finantate de la bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, credite 

externe sau suma alocate pe baza de parteneriat efectuate pentru a deservi colectivitatea locala) 

 

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

Taxe stabilite de Serviciul juridic, contencios administrarea domeniului public si privat, publicitate 

 

- taxa utilizare domeniu public in vederea amplasarii temporare de suporturi publicitare 

 

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

Taxe stabilite de Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura 

 

- taxa utilizare pasune organizat ( taxa pasunat)  

o Bovine adulte 

o Bovine tineret 

o Ovine, caprine 

o Ovine ,caprine tineret 

o Cabaline 

 

16 lei/an/cap de animal 

10 lei/an/cap de animal 

10 lei/an/cap de animal 

6 lei/an/cap de animal 

13 lei/an/cap de animal 

 

16 lei/an/cap de animal 

10 lei/an/cap de animal 

10 lei/an/cap de animal 

6 lei/an/cap de animal 

13 lei/an/cap de animal 



- taxa utilizare pasune dezorganizat (taxa de gloaba ) 

o Bovine 

o Cabaline 

o Ovine 

 

28 lei/an/cap de animal 

21 lei/an/cap de animal 

14 lei/an/cap de animal 

 

28 lei/an/cap de animal 

21 lei/an/cap de animal 

14 lei/an/cap de animal 

- taxa utilizare pasune pe timpul extrapasunatului (1 noiembrie-30 aprilie) prin amplasarea 

de constructii provizorii 

o Ovine 

 

 

200 lei/mp/luna 

 

 

x 

- taxa ridicari topografice, planimetrice si trasari topografice solicitate de persoane fizice si 

juridice 

1 lei/mp 1 lei/mp 

Taxe stabilite de Serviciul administratie publica locala 

 

- taxa eliberare copii dupa autorizatii, certificate si alte acte existente in arhiva municipiului  

 

5,00 

(taxa fixa)+ 

                   0,10 lei/pg.A4 

0,20 lei/pg.A3 

 

5,00 

(taxa fixa)+ 

              0,20 lei/pg.A4 

0,40 lei/pg.A3 

Taxa stabilita de Serviciul comunicare si celelalte institurii, servicii subordonate Consiliului Local al Municipiului Focsani 

 



- taxa copiere documente detinute de Municipiul Focsani care contin informatii de interes 

public 

 

- 0,2 lei/pagina A4 

 

- 0,4 lei/pagina A4 fata-verso 

- 0,4 lei/ pagina A3 

 

- 0,8 lei /pagina A3 fata-verso 
- 

 

- 

 

- 

- fila format A4 - copie 

/print  

alb-negru   = 0,2 

lei/pagina 

- 

- fila format A3 - copie 

/print 

 alb-negru   0,4 lei/ pagina  

- 

- fila format A4 - copie 

/print color = 0,3 

lei/pagina 

 

- fila format A3 - copie 

/print color = 0,6 

lei/pagina 

 

- suport CD/DVD  = 2 

lei/buc 
 

Taxe stabilite de Serviciul urbanism 

 

- taxa depozitare deseu inert 

 

1 leu/mc 1 leu/mc 

- taxa emitere acord unic 

 

60 lei 60 lei 

Taxe stabilite de Directia de Dezvoltare Servicii Publice 
 

- taxa utilizare temporara a locurilor publice si private ale municipiului Focsani pentru 

depozitarea materialelor de constructie in cazuri exceptionale pe trotuare, carosabil, zone 

verzi 

 

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

- taxa utilizare temporara a domeniului public privind accesul pentru efectuarea de 

constructii  

 

2 lei/mp/zi 

 

2,5 lei/mp/zi 

 

- taxa anuala de intretinere cimitire 

 

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



- taxa utilizare domeniu public pentru lucrarile in cimitir executate de catre concesionar 

 

12 lei/groapa 12 lei/groapa 

- taxa depunere defunct in camera mortuara 

 

15 lei/24h 15 lei/24h 

- taxa utilitati cimitire datorate de antreprenorii lucrarilor funerare executate de catre terti 

o pentru soclu simplu 

o pentru soclu dublu 

o pentru gropnita simpla 

o pentru gropnita dubla 

 

 

 

40 lei 

60 lei 

70 lei 

90 lei 

 

 

40 lei 

60 lei 

70 lei 

90 lei 

- taxa transport defunct din biserica sau de la masina la locul inhumarii 

 

12 lei 12 lei 

- taxa sapatura groapa simpla 

 

75 lei/groapa 85 lei/groapa 

- taxa sapatura groapa pentru pod (platirea prestatiei scuteste plata taxei de interventie 

lucrari in cimitir executate de concesionar) 

 

80 lei/groapa 90 lei/groapa 

- taxa deshumare oseminte 

 

8 lei 8 lei 

- taxa inhumare oseminte 

 

8 lei 8 lei 

- taxa inhumare defunct 

 

10 lei 10 lei 

- taxa dezvelire si acoperire mormant 

 

18 lei 18 lei 

- taxa eliberare adeverinte cimitir 

 

10 lei 10 lei 

- taxa pentru concesionarea locului de inhumare pe o perioada de 7 ani 

 

16 lei 16 lei 

- taxa pentru concesionarea locului de inhumare pe perioada de 49 de ani 

 

 

200 lei 200 lei 

Taxe stabilite de Administratia Pietelor 
 



- taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii 

din piete pentru vanzarea de legume, fructe, zarzavaturi, miere de albine, cereale, maturi, 

lumanari, flori, sacose din material plastic, produse de uz gospodaresc , obiecte din 

ceramica, acvariu pesti, lana, produse de morarit si panificatie, produse lactate, produse 

electrice, electrocasnice, industriale si alte produse agroindustriale si alimentare 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii 

din piete, targuri si oboare necesare depozitarii marfurilor ce depasesc capacitatea unei 

mese 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de platouri din parcarea din nord a 

Pietei Moldova pentru vanzari de produse de orice fel, inclusiv de animale mici, pasari si 

pui de o zi 

 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

- taxa utilizare temporara a locurilor publice pe cai de acces ale pietelor pentru depozitare 

marfa 

 

10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

- taxa utilizare temporara a locurilor publice din Piata Sud pentru vanzare–varza si pepeni 

din tarcuri 

 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

- taxa  utilizare temporara a meselor si boxelor din Piata 

      Moldovei pentru desfacerea produselor din carne de catre 

      producatori in zilele premergatoare sarbatorilor de Pasti 

       si de Craciun 

 

10 lei/mp/zi 15 lei/mp/zi 

- taxa utilizare temporara a boxelor de carne din Piata Moldovei situatie pe randul II, de 

catre producatori 

 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

- taxa utilizare temporara a a boxelor de carne din Piata Moldovei, cu vedere la strada, de 

catre producatori 

 

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

- taxa utilizare temporara a spatiilor tip boutique 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice din Piata Moldovei amplasate in fata 

chioscurilor tip boutique si a meselor, pana in dunga alba 

 

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



- taxa acces WC public 

 

1 leu/persoana 1 leu/persoana 

- taxa utilizare temporara a locurilor publice pentru vanzarea produselor de orice fel din 

vehicule si autovehicule 

 

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

- taxa utilizare a locurilor publice din bazarul – obor ocupate de autovehicule pentru 

expunerea de produse de orice fel destinate vanzarii 

 

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

- taxa utilizare temporara locuri publice din bazarul obor ocupate de platoruri si alte spatii 

pentru vanzari perdele 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul – obor ocupate de platouri, mese, 

tarabe si alte spatii pentru vanzarea de piese rezultate din dezmembrari auto 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul-obor ocupate de platouri, mese, 

tarabe si alte spatii pentru vanzari de materiale de constructie, cherestea, mobilier,lemn 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul - obor ocupate de platouri, mese, 

tarabe si alte spatii pentru vanzari piese de schimb, subansambluri, cauciucuri 

 

7 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi 

- taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazar - obor ocupate de platouri, mese, si 

alte spatii pentru vanzari de usi, geamuri si cazi 

         

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul - obor ocupate de platouri, mese,  

si alte spatii pentru vanzari de produse electrice, electronice si electrotehnice 

          

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

 -      taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul-obor 

        ocupate de platouri, mese, si alte spatii din piete targuri si 

        oboare pentru vanzari de: cojoace, haine piele, cuverturi  

          

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

 -      taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul-obor 

  ocupate de platouri, mese, si alte spatii pentru vanzari de 

  covoare     

    

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



-      taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul obor 

       ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii pentru vanzari 

       de produse de second hand, inclusiv biciclete, 

        motorete, scutere, motoscutere        

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

- taxa utilizare temporara a domeniului public din bazarul – obor ocupate de platouri 

pentru vanzarea de mijloace de transport  

 

2 lei/mp/zi /de fiecare mijloc de transport 2 lei/mp/zi /de fiecare 

mijloc de transport 

- taxa utilizare temporara a domeniului public pentru suprafata de teren din fata 

chioscurilor unde se desfac produse specifice ( mici, bere, racoritoare) 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de platouri, mese, tarabe si alte spatii 

situate in bazarul obor pentru vanzari de produse industriale si a ltor produse decat cele 

de mai sus 

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

- taxa utilizare temporara domeniul public ocupate de vitrine frigorifice in spatiul amenajat 

pentru vanzarea produselor lactate 

 

x 12 lei/mp/zi 

- taxa inchiriere cantare apartinand pietei 

 

3 lei/buc/zi 3 lei/buc/zi 

- taxa inchiriere halate 

 

2 lei/buc/zi 2 lei/buc/zi 

- taxa inchiriere sorturi 

 

2 lei/buc/zi 2 lei/buc/zi 

- taxa prestari servicii macelarie  

 taiere porci 

 taiere ovine 

 taiere bovine 

 

10 lei/buc/zi 

6 lei/buc/zi 

12 lei/buc/zi 

 

10 lei/buc/zi 

6 lei/buc/zi 

12 lei/buc/zi 

- taxa pentru rezervarea locurilor necesare vanzarii produselor de orice fel din vehicule si 

autovehicule: 

-din autoturism Dacia 

-din autoturism ARO 

-din remorca mica pentru Dacia si Aro 

-din microbuz sau TV 

-din autocamion 

-din remorca pentru autocamion 

-din autocamion tip TIR 

Lei/mp/luna 

 

33,00 

38,00 

23,00 

38,00 

43,00 

43,00 

68,00 

Lei/mp/luna 

 

33,00 

38,00 

23,00 

38,00 

43,00 

43,00 

68,00 



-taxa pentru rezervarea platourilor, meselor, tarabelor si altor spatii din piete, targuri si 

oboare pentru: 

 vanzare de legume, fructe, zarzavaturi, miere de albine, cereale, maturi, lumanari, flori, 

sacose din material plastic, de uz gospodaresc , obiecte din ceramica, acvariu pesti, lana 

si alte produse 

 vanzari de produse lactate 

 vanzari de produse agroindustriale 

 vanzari de produse industriale, Bazar- materiale de constructii, mobilier, piese de 

schimb, subansambluri, cauciucuri, produse electrice, cojoace, haine de piele, cuverturi, 

covoare, produse de ocazie,etc. 

 

Lei/mp/luna 

 

45,00 

 

 

45,00 

45,00 

40,00 

Lei/mp/luna 

 

45,00 

 

 

45,00 

45,00 

40,00 

- taxa pentru rezervarea spatiilor din pietele de desfacere, targuri si oboare pentru vanzari de 

animale si pasari  

 

45,00 lei/luna 45,00 lei/luna 

- taxa pentru rezervarea locurilor si platourilor cu mijloace de transport expuse spre vanzare 

 

5,00 lei/ mijl transport/zi 6,00 lei/mijl transport/zi 

- taxa pentru rezervarea locurilor necesare depozitarii marfurilor  ( saci si lazi) 

 

3,00 lei/mp/zi 3,00 lei/mp/zi 

- taxa participare licitatie inchiriere:  
o mese 

o boutique-uri, boxe si alte spatii inchise 

o inchiriere terenuri  

 

 

60,00 lei 

115,00 lei 

70,00 lei 

 

60,00 lei 

115,00 lei 

70,00 lei 

-taxa participare licitatie inchiriere teren si vanzari bunuri imobile 
 

70,00 lei 70,00 lei 

-taxa caiet sarcini licitatie 
 

30,00 lei 30,00 lei 

Taxe stabilite de Serviciul urbanism, Serviciul juridic, contencios, stare civila, administrarea domeniului public si privat, publicitate, Serviciul comunitar pentru agricultura 

si cadastru 

 

- taxa participare licitatie inchiriere teren si vanzari bunuri imobile 

 

 

70,00 lei 70,00 lei 

- taxa caiet sarcini licitatie 

 

 

30,00 lei 30,00 lei 



Taxa stabilita de Directia de Dezvoltare Servicii Publice  

 

-      taxa parcare in parcarile organizate pe domeniul public  

 

1 leu/ora/autovehicul 1 leu/ora/autovehicul 

Taxe stabilite de Serviciul autorizare agenti economici si libera initiativa 
 

Art.283 alin. ( 2 ) -   

- taxa pentru  deţinerea  în  proprietate sau  în  folosinţă,  după caz, de utilaje autorizate să 

funcţioneze în scopul obţinerii de venit:  pentru orice fel de echipament 

 

 

 

13 lei/zi 

 

13 lei/zi 

Taxe stabilite de Serviciul impozite si taxe locale si Compartimentul transport public local 
 

Art.283 alin (2) – 

-     taxe  pentru  vehiculele  lente  

 

43 lei/an/autovehicul 0 43 

lei/an/autovehicul 

-     taxa pentru vehicule care nu se supun inmatricularii 

 

7 lei/an/vehicul 0 7 lei/an/vehicul 

Taxa stabilite de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 

 

- taxa oficiere casatorii  

 

 in zilele de sambata  pana la ora 13 

 in zilele de sambata intre orele 13 – 18 si in zilele de sarbatori legale 

 

 

 

50 lei 

100 lei 

 

 

50 lei 

100 lei 

- -    

TAXA* INCHIRIERE TERENURI, PRIN LICITATIE, AFLATE IN INCINTA UNITATILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

FOCSANI  *taxa minima de pornire a licitatiei 

 

- taxa* inchiriere terenuri, prin licitatie, aflate in incinta unitatilor subordonate Consiliului 

Local al municipiului Focsani  

 

Zona centrala 

Cartiere Sud Obor 

Alte cartiere 

 

 

 

 

X 

X 

x 

 

 

 

20 lei/mp/luna 

15 lei/mp/luna 

10 lei/mp/luna 



 

TAXA* INCHIRIERE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTE, PRIN LICITATIE, AFLATE IN INCINTA UNITATILOR SUBORDONATE 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI  *taxa minima de pornire a licitatiei 

 

Inchiriere spatii destinate activitatilor comerciale 

Zona centrala 

Cartiere Sud Obor 

Alte cartiere 

 

X 

X 

x 

 

16 lei/mp/luna 

14 lei/mp/luna 

11 lei/mp/luna 

Inchiriere spatii destinate activitatilor de productie, prestari servicii, cazare, agentii de 

turism,redactii ale ziarelor si revistelor, oficii de presa 

Zona centrala 

Cartiere Sud Obor 

Alte cartiere 

 

 

X 

X 

x 

 

 

8 lei/mp/luna 

7 lei/mp/luna 

6 lei/mp/luna 

Inchiriere spatii destinate birourilor administrative, asistenta tehnica, economica si juridica, 

proiectare, arhitectura, design 

Zona centrala 

Cartiere Sud Obor 

Alte cartiere 

 

 

X 

X 

x 

 

 

4 lei/mp/luna 

3 lei/mp/luna 

2 lei/mp/luna 

Inchiriere spatii destinate activitatii de invatamant, cultura, sport, sanatate, asistenta sociala, 

comert cu carti si rechizite scolare 

Zona centrala 

Cartiere Sud Obor 

Alte cartiere 

 

 

X 

X 

x 

 

 

3 lei/mp/luna 

2 lei/mp/luna 

1 lei/mp/luna 

Inchiriere spatii destinate organizatiilor de masa politice 

Zona centrala 

Cartiere Sud Obor 

Alte cartiere 

 

X 

X 

x 

 

3 lei/mp/luna 

2 lei/mp/luna 

1 lei/mp/luna 

Inchiriere spatii destinate pentru garaje 

 

X 6 lei/mp/luna 

Inchiriere spatii destinate depozitarii materialelor in  beciuri 

 

X 11 lei/mp/luna 

Inchiriere spatii destinate pregatirii si organizarii apararii civile, pompieri, unitati militare 

 

X 1 leu/mp/luna 

Inchiriere spatii destinate adapostirii pentru situatii de urgenta 

 

X 0 lei/mp/luna 



 

CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR 

ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

NIVELURILE  APLICABILE IN 

ANUL FISCAL 2008 /HCL 141/2007 modificata prin HCL 

4/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL FISCAL 2009 

Art.294 alin.(3)  

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

de la 50 de lei la 200 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 

200 de lei la 500 de lei. 

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

sancţionează cu amendă de la 50 de lei la 

200 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 

amendă de la 200 de lei la 500 de lei. 
 

Art.294 alin.(4) 

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

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

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 230 de lei la 1.130 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 230 de lei 

la 1.130 de lei. 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Art.294 alin.(6) 

 

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 200 de lei la 800 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 

800 de lei la 2.000 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) 

se sancţionează cu amendă de la 200 de 

lei la 800 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 

amendă de la 800 de lei la 2.000 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 920 de lei la 4.520 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 920 de lei 

la 4.520 de lei. 

 



 
 

II . LEGEA  NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 
1
) 

 

 

ANEXA   -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 

Extras din norma juridică 
NIVELURILE APLICABILE IN  

ANUL FISCAL 2007- 2009/  

HGR 1514/2006 

 Taxa, în lei  

Nr. 

crt. 
CAPITOLUL I  

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

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 sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă 

taxă extrajudiciară de timbru mai mare  

 

 

1 

 

2 Eliberarea certificatului de producător  Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

3 

 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x 

- pentru animale sub 2 ani 1 

- pentru animale peste 2 ani 1 

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

- pentru animale sub 2 ani 1 

- pentru animale peste 2 ani 3 

5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 4 

6 Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate  

medicale folosite în justiţie 
1 

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 1 

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

sexului 
11 

9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 1 

10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de  

stare civilă întocmite de autorităţile străine 
1 

11 

 

Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare  

civilă 
1 



12 

 

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,  

distruse sau deteriorate 
1 

 

x 

 

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: x 

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 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 1 

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie  
4 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau 

deteriorate 
4 

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

populaţiei 
1 

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 2 

4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 1 

x 
CAPITOLUL III   

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

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1   3 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A 4 

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile 

B, B1, B+E 
5 

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile 

C1, D1, Tr 
10 

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile 

C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 
12 

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E 15 
2 Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor 

prevăzute la pct.3 

de 5 ori taxele prevăzute la pct.1 

corespunzător fiecărei 

categorii şi subcategorii de autovehicule 
3 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în 

permisul anulat 
dublul taxelor prevăzute la pct.1 



4 Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a 

permisului de conducere 

de 3 ori taxele prevăzute la pct.1 ori, 

după caz,  

la pct.2 sau 3 

x 
CAPITOLUL IV 

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

1 

 

 

 

 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg, inclusiv 26 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv 52 

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 
104 

2 Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 7 

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi   remorcilor 296 

x CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 
2
) 

 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991  11 lei/hectar  

sau fracţiune de hectar 
2
) 

 

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                                                                                                                             CONTRASEMNEAZA: 

                             Dobre Vasile                                                                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI  

                                                                                                                                                                                        FOCSANI  

                                                                                                       Corhana Eduard Marian 

 
 

 



           ROMANIA                                                            Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 63/220/2008 

  JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL  FOCSANI 

  CONSILIUL LOCAL 

   

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT INSTITUITE IMPOZITELE  

SI TAXELE LOCALE, INCLUSIV HOTARARILE CONSILIUL LOCAL,  

PE  PERIOADA 2004 -2008 

 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA ACTULUI NORMATIV 

1 HCL nr.185/28.11.2000 pentru incadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Focsani 

modificata prin HCL nr.38/27.01.2001 

2 Legii 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 

3 HGR nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

4 HCL nr.50/26.02.2004 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si  a 

impozitului pe teren pe anul 2004 pentru persoanele fizice ale caror venituri lunare sunt mai 

mici decat salariul minim pe economie 

5 HCL nr.26/24.02.2004 privind aprobarea Regulamentului privind instituirea , stabilirea si 

utilizarea taxelor speciale in vederea asigurarii functionarii serviciilor publice locale 

6 Hotararea Guvernului nr.783/2004 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2005 

7 HCL nr. 136/266/21.12.2004 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2005 

8 Hotararea Guvernului nr.797/2005 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2006 

9 HCL nt.252/6.10.2005 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006, rectificata 

prin HCL nr.30/31.01.2006, modificata si completata prin HCL nr.49/28.02.2006, HCL 

nr.79/28.03.2006, HCL nr.181/27.06.2006  

10 Hotararea Guvernului nr.1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007 

11 HCL nr.354/2006 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007, modificata prin 

HCL nr.383/2006 

12 HCL nr.141/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008, modificata 

prin HCL nr.4/2008 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                                    CONTRASEMNEAZA: 

                Dobre Vasile                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI  

                                                                                                                      FOCSANI 

                         Corhana Eduard Marian 

 

 



 

 

 

 

             ROMANIA                                                             Anexa nr.3 la Hotararea nr. 63/220/2008 

   JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL  FOCSANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

  

      

LISTA CUPRINZAND ACTELE  NORMATIVE, INCLUSIV HOTARARILE 

 CONSILIUL LOCAL, IN TEMEIUL CARORA S-AU ACORDAT FACILITATI FISCALE  

IN  PERIOADA 2004 -2008 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA ACTULUI NORMATIV 

1 Decretul Lege nr.118/30.03.1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor 

deportate in strainatate ori constitutite ca prizonieri 

2 OUG nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre 

regimurile instaurate  cu incepere de la 6 martie 1945 din motive etnice aprobata pril legea 

nr.189/2000 

3 Legea  recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 

române din decembrie 1989 nr. 341/ 2004  

4 Legea nr.44/1994 pentru veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si 

vaduvelor de razboi 

5 Legea locuintelor nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare 

6 Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte 

7 OG nr.19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si de 

constructii de locuinte cu modificarile si completarile ulterioare 

8 Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 

9 OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu alta 

destinatie de locuinte aprobata si modificata prin Legea nr.241/2001 

10 Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 

6 martie 1945 –22 decembrie 1998 

11 Legea nr.422/2001 privind monumentele istorice 

12 Legea nr.254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a 

societatilor comerciale cu capital integrat de stat, ce detoin in administrare terenuri agricole 

proprietate publica sau privata a statului 

13 OUG nr.95/2002 privind industria de aparare, M Of. nr.463/28.06.2002 ( art.14) 

14 OG nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea 

economisirii energiei termice, aprobata prin Legea nr.325/2002, M Of. nr.41/31.01.2000 

(art.12) 



15 Legea nr.137/2002 privind unele masuri de accelerare a privatizarii , M 

Of.nr.215/28.03.2002 (art.18) 

16 OUG nr.12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul 

localitatilor , M Of.nr.167/17.03.2003 

17 Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 

18 HGR nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

19 OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare 

20 HCL nr.50/26.02.2004 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si  a 

impozitului pe teren pe anul 2004 pentru persoanele fizice ale caror venituri lunare sunt mai 

mici decat salariul minim pe economie 

21 HCL nr. 136/266/21.12.2004 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2005 

22 HCL nt.252/6.10.2005 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006, 

rectificata prin HCL nr.30/31.01.2006, modificata si completata prin HCL nr.49/28.02.2006, 

HCL nr.79/28.03.2006, HCL nr.181/27.06.2006 

23 HCL nr.354/2006 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007, modificata 

prin HCL nr.383/2006 

24 HCL nr.354/2006 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007, modificata 

prin HCL nr.383/2006 

25 HCL nr.141/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008, 

modificata prin HCL nr.4/2008 

 

 

 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                                    CONTRASEMNEAZA: 

                Dobre Vasile                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI  

                                                                                                                      FOCSANI 

                         Corhana Eduard Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


