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       ROMANIA                                                                                                                                                          ANEXA NR. 1 la Hotararea nr.269/2009 
JUDETUL VRANCEA 
MUNICIPIUL FOCSANI    
       PRIMARIA 

 

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 2010 
 

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 2009/  

HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 / 

HGR 956/2009 

Procent 
majorar
e 2010 

 
% 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 
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 

669 397 806 478 0 806 478 

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 

182 114 219 137 0 219 137 
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Tipul clădirii 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/  

HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 / 

HGR 956/2009 

Procent 
majorar
e 2010 

% 
 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

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 

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 
 

114 102 137 123 0 137 123 

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 82 54 0 82 54 

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

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma 
care s-ar 

aplica cladirii 
X 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

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

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma 
care s-ar 

aplica cladirii 
x 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 
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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     -lei/ha- 
 
                                 – TERENURI CU CONSTRUCŢII      
                                                                                                                                                                          

Zona în 
cadrul 

localitatii 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/  

HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 / HGR 956/2009 

Procent 
majorare 

2010 

 
% 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 
Nivelurile impozitului/taxei in functie de 

rangul Municipiului Focsani 
Nivelurile impozitului/taxei in functie de rangul Municipiului 

Focsani 
Nivelurile impozitului/taxei in functie de rangul 

Municipiului Focsani 

II II  II 

 
A 

 
6.427 

 
6.508 

 
0 

 
6.508 

B 4.484 4.540 0 4.540 

C 2.838 2.874 0 2.874 

D 1.501 1.519 0 1.519 

 

 Art.258 alin.(4)        IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN    -lei/ha- 

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

 

Nr. 
crt. 

                                    Zona 
 

 

 

 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/  

HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 

2010 / HGR 956/2009 

Procent 
majorare 

2010 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

Zona A 
 

Zona A % Zona A 

 
1 

 
Teren arabil 

 
24 

 
24 

 
0 

 
24 

2 Păşune 18 18 0 18 

3 Fâneaţă 18 18 0 18 

4 Vie 39 40 0 40 

5 Livadă 45 46 0 46 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 24 24 0 24 

7 Teren cu ape 13 13 0 13 

8 Drumuri şi căi ferate X X X X 

9 Neproductiv x x X x 
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 Art.258  alin.(6)                             IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  - lei/ha – 
 

Nr. 
crt. 

                                 Zona 
 

 

 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/  

HCL 63/220/2008  
 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 

/ HGR 956/2009 

Procent 
majorare 

2010 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

 
Zona 

 

 
Zona 

 
% 

 
Zona 

0 1 A B A B  A B  

1 
Teren cu construcţii 
 

22 20 27 24 0 27 24  

2 
Arabil 
 

36 34 43 41 0 43 41  

3 
Păşune 
 

20 18 24 22 0 24 22  

4 
Fâneaţă 
 

20 18 24 22 0 24 22  

5 
Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.5.1 
 

40 38 48 46 0 48 46  

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 
 

40 38 48 46 0 48 46  

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  
 

12 10 14 12 0 14 12  

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 
 

4 3 5 4 0 5 4  

8.1 Teren cu amenajări piscicole 24 22 29 27 0 29 27  

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

10 Teren neproductiv x x x x x x x  
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CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT - stabilit de Serviciul impozite si taxe locale 
 

 

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

 

 Mijloc de transport  
 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/  

HCL 63/220/2008  

 
NIVELURILE  INDEXATE 

PENTRU ANUL FISCAL 2010 
/ HGR 956/2009 

 
Procent 
majorare 

2010 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010 

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 

 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm
3
, inclusiv 

8 8 X 8 

 
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm

3
  

şi 2000 cm
3
, inclusiv 

17 18 X 18 

 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm

3
  

      şi 2600 cm
3
, inclusiv 

 

33 36 X 36 

 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm

3
  

      şi 3000 cm
3
, inclusiv 

 

66 72 X 72 

 

5.
 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 

 

      3.001 cm
3 

 

132 145 X 145 

 
6. Autobuze, autocare, microbuze 

 
22 24 X 24 

 
7. Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totală 

maximă autorizată  până la 12 tone inclusiv 
 

28 30 X 30 

8. Tractoare înmatriculate 
 

17 18 X 18 
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 Art.263 alin.(4)  şi art.292 alin.(3)    Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - lei 
 
 

 
 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2009 Cf. HGR nr.1697/2008 

 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2010 cf HGR 956/2009 

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 

 
           Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

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 

Vehicule  
cu alt sistem 
de 
 uspensie 

 
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 0 86 0 107 0 102 0 127 

2. Masa  nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 86 238 107 297 102 282 127 352 

3. Masa  nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 238 335 297 418 282 396 352 495 

4. Masa  nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 335 757 418 946 396 897 495 1.121 

 
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 86 150 107 187 102 177 127 221 

2. Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 150 307 187 383 177 364 221 454 

3. Masa  nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 307 398 383 497 364 472 454 589 

4. Masa  nu mai putin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 398 613 497 766 472 727 589 908 

5. Masa  nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 613 953 766 1.191 727 1.129 908 1.412 

6. Masa  nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 613 953 766 1.191 727 1.129 908 1.412 

 
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 398 404 497 504 472 478 589 598 

2. Masa  nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 404 630 504 787 478 747 598 993 

3. Masa  nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 630 1.000 787 1.249 747 1.185 933 1.481 

4. Masa  nu mai putin de  29 tone, dar nu mai mult de 31 
tone 

1.000 1.483 1.249 1.853 1.185 1.785 1.481 2.197 

5. Masa  nu mai putin de 31, dar nu mai mult de 32 tone 1.000 1.483 1.249 1.853 1.185 1.785 1.481 2.197 
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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 egala sau mai mare de 12 tone - lei 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată  

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2009 Cf. HGR nr.1697/2008 

 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2010 cf HGR 956/2009 

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 

Vehicule  
cu alt sistem 
de 

suspensie 

 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

3.Masa  nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 40 0 49 0 46 0 58 

4.Masa  nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 40 89 49 111 46 105 58 131 

5.Masa  nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 89 208 111 259 105 246 131 307 

6.Masa  nu mai putin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 208 268 259 335 246 318 307 397 

7.Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 268 484 335 604 318 573 397 716 

8.Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 484 848 604 1.060 573 1.005 716 1.256 

 
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 84 194 104 242 99 230 123 287 

2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 194 318 242 397 230 377 287 471 

3. Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 318 468 397 584 377 553 471 692 

4.Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 468 564 584 704 553 668 692 835 

5. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 564 925 704 1.156 668 1.097 835 1.371 

6. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 925 1.284 1.156 1.605 1.097 1.522 1.371 1.902 

7. Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.284 1.949 1.605 2.436 1.522 2.311 1.902 2.888 

8. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.284 1.949 1.605 2.436 1.522 2.311 1.902 2.888 

 
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 1.022 1.422 1.277 1.777 1.211 1.686 1.514 2.107 

2.Masa nu mai putin de  38 tone, dar nu mia mult de 40 tone 1.422 1.932 1.777 2.415 1.686 2.291 2.107 2.863 

 
IV. Vehicule cu 3+2 axe  

x x x x x X x x 

1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 904 1.254 1.129 1.567 1.070 1.486 1.338 1.857 

2.Masa nu mai putin de  38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.254 1.734 1.567 2.167 1.486 2.055 1.857 2.569 

3. Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mia mult de 44 tone 1.734 2.565 2.167 3.206 2.055 3.040 2.569 3.800 
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Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2009 Cf. HGR nr.1697/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2010 cf HGR 956/2009 

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 
suspensi

e 

Vehicule  
cu sistem 

de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule  
cu alt sistem de 

 suspensie 

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 514 622 642 777 609 737 761 921 

2.Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 622 928 777 1.160 737 1.100 921 1.375 

3.Masa nu mai putin de  40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 928 1.477 1.160 1.846 1.100 1.751 1.375 2.189 

   

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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/  

HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 / 

HGR 956/2009 

Procent 
majorare 

2010 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 
                                    LIMITA  MAXIMA  

                                                  STABILITA 
X  

a. Până la 1 tonă, inclusiv    8 8 0 8 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 29 0 29 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  44 45 0 45 

d. Peste 5 tone 55 55 0 55 

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

 
1. Luntre,bărci fără motor, folosite pt.pescuit şi uz 
personal 

18 18 0 18 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 48 0 48 

3. Bărci cu motor 179 181 0 181 

4. Nave de sport şi agrement *) 952 între 0 şi 964 964 0 964 

5. Scutere de apă 179 181 0 181 

6. Remorchere şi împingătoare: x X X X 

a) până la 500 CP inclusiv 476 482 0 482 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 774 783 0 783 
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Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/  

HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 / 

HGR 956/2009 

Procent 
majorare 

2010 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1190 1.205 0 1.205 

d) peste 4.000 CP 1.904 1.928 0 1.928 

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

155 157 0 157 

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

cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 155 157 0 157 

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

238 241 0 241 

cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 417 422 0 422 

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

 NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009/  
HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 / 

HGR 956/2009 

Procent 
majorare 

2010 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

Taxe stabilite de Serviciul  Urbanism                                                                                         LIMITA MAXIMA 
                                                                                                                                                      STABILITA             

Art.267alin.(1) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, 
în mediu urban: 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 

                - lei-         - lei-        - lei- % - lei- 

a) Până la 150 m², inclusiv 
 

5 4 - 5 5 0 5 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 
 

6 5 - 6 6 0 6 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 
 

8 6 - 8 8 0 8 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 
 

10 8 - 10 10 0 10 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 
 

12 10 -12 12 0 12 

f) Peste 1.000 m² 

12 + 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 

12 + 0,01 lei/m² 
pentru fiecare m

2
 

care depăşeşte 
1.000 m² 

0 12 + 0,01 lei/m² pentru 
fiecare m

2
 care 

depăşeşte  1.000 m² 
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 NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009/  
HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 / 

HGR 956/2009 

Procent 
majorare 

2010 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

                - lei-         - lei- LIMITA   
MAXIMA  

STABILITA 

%         - lei- 

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. 
 

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.(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. 
 

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 (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 m2 de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie 

între 0 şi 7, 
inclusiv, pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 

7 - pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 

0 
7 - pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie 
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NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009/  
HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 / 

HGR 956/2009 

Procent 
majorare 

2010 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

 
                - lei-         - lei- LIMITA                                              

MAXIMA                                               
STABILITA 

x  - lei- 

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 13, 

inclusiv 
13 0 13 

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

8 
între 0 şi 8, 

inclusiv 
8 0 8 

Taxe stabilite de Serviciul  Investitii 
 

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

7 - pentru fiecare m2 
afectat 

între 0 şi 7, 
inclusiv, pentru  

fiecare m2 
afectat 

7 - pentru 
fiecare m2 

afectat 
0 

7 - pentru fiecare m2 
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 11, 
inclusiv, pentru 
 fiecare racord 

11 - pentru 
fiecare racord 

0 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 activitati economice în mediul 
urban 
- viza anuala 

 
68 
 

34 

 
între 0 şi 69, 

inclusiv 
 
 

 
68 
 
 

0 
 

 
68 
 

34 
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NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009/  
HCL 63/220/2008  

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 2010 / 

HGR 956/2009 

Procent 
majorare 

2010 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

        - lei-         - lei- 

 

 

LIMITA   
MAXIMA  

STABILITA 

%         - lei- 

Art 268, Alin (2) 
 
Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de     
funcţionare 
 

17 
între 0 şi 17, 

inclusiv 
17 0 17 

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

- Restaurant  
- Bar 

 

 
 

2.000 
1.000 

între 0 şi 3.615 
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 m2 
sau fracţiune de m2 

între 0 şi 28, 
inclusiv, pentru 
fiecare m2 sau 
fracţiune de m2 

27- pentru 
fiecare m2 

sau 
fracţiune de 

m2 

0 
27- pentru fiecare m2 
sau fracţiune de m2 

Taxe stabilite de Serviciul comunitar pentru agricultura si cadastru 
 

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

60 
între 0 şi 69, 

inclusiv 
60 0 60 



 13 

 
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  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009/ 
HCL 63/220/2008 

 
NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 

2010 / HGR 956/2009 

 
Procent 
majorare 

2010 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL  
2010 

 - lei/m2 sau fracţiune  
de m2 - 

- lei/m2 sau 
fracţiune de 

m2 - 

Limita 
maxima 
stabilita 

 - lei/m2 sau fracţiune  
de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică     27 

între 0 şi 28, 
inclusiv 

 
27 0 27 

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

20 
 
 

între 0 şi 20,  
inclusiv 

20 
 
 

0 
 
 

20 
 
 

 
CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE  

 
Taxa stabilita de Serviciul impozite si taxe locale 
 

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

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009/ 
HCL 63/220/2008 

 

 
NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL FISCAL 

2010 / HGR 956/2009 

 
Procent 
majorare 

2010 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 
 2010 

 
- lei/m2/zi- - lei/m2/zi- 

Limita 
maxima 
stabilita 

 - lei/m2/zi- 

 
a) în cazul videotecilor  
 

1 
între 0 şi 2, 

inclusiv 
1 
 

0 
 

1 
 

 
b) în cazul discotecilor 
 

1 
 

între 0 şi 3, 
inclusiv 

1 
 

0 
 

1 
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CAPITOLUL  X – ALTE TAXE LOCALE 

 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009/ 
HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 
Art.283 alin.(1) 

Taxa   pentru utilizarea temporară a locurilor publice  
 

Taxe stabilite de Serviciul autorizare agenti economici si libera initiativa 
 
- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru 
      desfacerea de produse ce fac obiectul comertului si prestari   
      servicii,  in functie de suprafata  
 

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

- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, 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  

 

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

-      taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru 
amplasarea de jocuri de agrement, in functie de suprafata 
 

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

- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru acces  
      taxiuri in locurile de asteptare stabilita prin HCL  nr.61/218/2008 
 

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

- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru 
amplasarea de terase sezoniere, in functie de suprafata: 

o sezon (1.05 – 30.10) 
extrasezon (1.11 - 30.04) 
 

 
 

1 leu/mp/zi 
0,25 lei/mp/zi 

 
 

1 leu/mp/zi 
0,25 lei/mp/zi 

- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru 
organizarea de campanii promotionale, in functie de suprafata: 

o expunere fara  vanzare 
o expunere cu vanzare 

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

 
3 lei /mp/zi 
6 lei/mp/zi 
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 NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

Taxe stabilite de Serviciul investitii 
 

- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice (trotuare, 
carosabil, spatii verzi) pentru desfacere pavaje, depozitarea 
pamantului din sapatura retele tehnico-edilitare, inclusiv aprobarea 
prelungirii acesteia, in functie de suprafata: 

o persoane fizice 
o persoane juridice * 

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 pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru 
depozitarea pamantului din sapatura retele tehnico-edilitare  

1 leu/mp/zi 
 

x 
 

 taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitare 
pamant din sapatura retele tehnico-edilitare in cazul avariilor ce 
depasesc termenul de 96 ore  

3 lei/mp/zi x 

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

- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice in vederea 
amplasarii de suporturi publicitare, in functie de suprafata 

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

Taxe stabilite de Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura 
 

- taxa pentru utilizarea temporară a pasunii in mod 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 pentru utilizarea temporară a pasunii in mod 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 
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 NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

Taxe stabilite de Directia de Dezvoltare Servicii Publice 

- taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice  pentru 
depozitarea materialelor de constructie in cazuri exceptionale pe 
trotuare, carosabil, zone verzi 

 

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

- taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice privind accesul 
pentru efectuarea de constructii  

 

2,5 lei/mp/zi 
 

3 lei/mp/zi 
 

-      taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice in parcari ( Taxa 
parcare) 
 

1 leu/ora sau fractiune de ora/vehicul 1 leu/ ora sau fractiune de ora 
/vehicul 

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, in functioe de suprafata 

 

6 lei/mp/zi 7 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, in functie 
de suprafata 

 

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, in functie de 
suprafata 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice pe cai de acces ale 
pietelor pentru depozitare marfa, in functie de suprafata 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice din Piata Sud pentru 
vanzare–varza si pepeni din tarcuri, in functie de suprafata 

 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
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 NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

- taxa  utilizare temporara a locurilor publice ocupate de mese si boxe 
in Piata  Moldovei pentru desfacerea produselor din carne de catre 

      producatori in zilele premergatoare sarbatorilor de Pasti si de  
     Craciun, in functie de suprafata 
 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de boxele de 
carne din Piata Moldovei situatie pe randul II, de catre producatori, 
in functie de suprafata 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de boxele de 
carne din Piata Moldovei, cu vedere la strada, de catre producatori, 
in functie de suprafata 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice ocupate de spatiile tip 
boutique, in functie de suprafata 

 

6 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 utilizare temporara a locurilor publice pentru vanzarea 
produselor de orice fel din vehicule si autovehicule, in functie de 
suprafata 

 

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, in functie de suprafata 

 

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

- taxa utilizare temporara locuri publice din Bazarul Obor ocupate de 
platoruri si alte spatii pentru vanzari perdele, in functie de suprafata 

 

2 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 vanzarea de 
piese rezultate din dezmembrari auto, in functie de suprafata 
 

3 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 
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-  NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

- 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, in functie de suprafata 

 

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, in functie de suprafata 

 

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

- taxa utilizare temporara a locurilor publice din Bazarul - Obor 
ocupate de platouri, mese, si alte spatii pentru vanzari de usi, 
geamuri si cazi, in functie de suprafata 

         

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, in functie de suprafata 

          

4 lei/mp/zi 5 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, in functie 
de suprafata  
          

3 lei/mp/zi - 

 -      taxa utilizare temporara a locurilor publice din bazarul-obor 
  ocupate de platouri, mese, si alte spatii pentru vanzari de 
  covoare, in functie de suprafata     
    

1 leu/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 
   de produse de second hand, inclusiv biciclete,  motorete,  
 scutere, motoscutere  , in functie de suprafata      

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, in 
functie de suprafata  

 

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) , in functie de suprafata 

 

1 leu/mp/zi 2 lei/mp/zi 
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-  NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

- 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, in 
functie de suprafata 

 

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

- taxa utilizare temporara a domeniului public ocupate de vitrine 
frigorifice in spatiul amenajat pentru vanzarea produselor lactate, in 
functie de suprafata 

 

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

- taxa utilizare temporara a domeniului public in sector tarabe in 
Bazar Obor pentru expunerea marfii in afara meselor ocupate cu 
marfa, in functie de suprafata 

x 2 lei/mp/zi 

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

 

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

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

43 lei/an/vehicul 40 lei/an/vehicul   

-     taxa pentru inregistrarea  vehiculelor care nu se supun inmatricularii 
cf HCL nr.100/2007 
 

x 20 lei  

 
Art.283 alin (1) – 
                                                                                                    Alte taxe locale  

Taxe stabilite de Administratia Pietelor 
 

  

- taxa acces WC public 
 

1 leu/persoana 1 leu/persoana 

- taxa inchiriere cantare apartinand pietei 
 

3 lei/buc/zi 3 lei/buc/zi 
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 NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

- taxa inchiriere halate 
 

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

- taxa inchiriere sorturi 
 

2 lei/buc/zi 3 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 
 

46,00 
 
 

46,00 
46,00 
42,00 

- 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 
 

6,00 lei/ zi/mijl transport 7,00 lei/zi/mijl transport 

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

3,00 lei/mp/zi 3,00 lei/mp/zi 
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-  NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

- taxa participare licitatie inchiriere:  
o mese 
o boutique-uri, boxe si alte spatii inchise 
inchiriere terenuri  

 
60,00 lei 

115,00 lei 
70,00 lei 

 
100,00 lei 
150,00 lei 
100,00 lei 

-taxa participare licitatie inchiriere teren si vanzari bunuri imobile 
 

70,00 lei 70,00 lei 

-taxa caiet sarcini licitatie 
 

30,00 lei 50,00 lei 

Taxe stabilite de Directia de Dezvoltare Servicii Publice 
 

- taxa aviz circulatie autovehicule cu masa totala mai mare de 3,5 to 
(taxa aviz traseu)  cf HCL 270/2003 

o 1 zi 
o 30 zile 
o 6 luni 
o 1an 

 
2 lei 
20 lei 

100 lei 
200 lei 

 
2 lei 
20 lei 

150 lei 
250 lei 

- taxa aviz circulatie autovehicule cu masa totala mai mare de 3,5 to 
pentru aprovizionare cu marfa cf HCL nr.270/2003 

o noaptea 
o ziua 

 
10 lei/luna 
30 lei/luna 

 
15 lei/luna 
35 lei/luna 

- taxa anuala de intretinere cimitire 
 

4 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 cimitir 
 

15 lei/24h 20 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 din cimitir 

 

12 lei 15 lei 
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-  NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

- taxa sapatura groapa simpla cimitir (2,2 m x 0,9 mx 1,8m) 
 

85 lei/groapa 100 lei/groapa 

- taxa sapatura groapa pentru pod cimitir(platirea prestatiei scuteste 
plata taxei de interventie lucrari in cimitir executate de concesionar) 

 

90 lei/groapa 90 lei/groapa 

- taxa deshumare oseminte cimitir 
 

8 lei 8 lei 

- taxa inhumare oseminte cimitir 
 

8 lei 9 lei 

- taxa inhumare defunct cimitir 
 

10 lei 10 lei 

- taxa inhumare defunct gropnita cimitir 
 

x 25 lei 

- taxa dezvelire si acoperire mormant cimitir 
 

18 lei 18 lei 

- taxa eliberare adeverinte cimitir 
 

10 lei 10 lei 

- taxa pentru concesionarea locului de inhumare cimitir pe o perioada 
de 7 ani ( 3 mp =1,2x2,5) 

 

16 lei 20 lei 

- taxa pentru concesionarea locului de inhumare cimitir pe o perioada 
de 49 ani ( 3 mp =1,2x2,5) 

 

200 lei 250 lei 

Taxe stabilite de Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura 
 

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

1 lei/mp 
 

x 

Taxe stabilite de Serviciul urbanism 

- taxa depozitare deseu inert 
 

1 leu/mc 1 leu/mc 

- taxa emitere acord unic 
 

60 lei x 

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 
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 NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

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 
 

- 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 
 

- 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, 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 100,00 lei 

- taxa caiet sarcini licitatie 
 

30,00 lei 50,00 lei 

Taxa stabilite de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 
 
- taxa oficiere casatorii  

 in zilele de sambata si duminica intre orele 9-14 
 in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale  intre orele 

16 – 19  

 
 

50 lei 
100 lei 

 
 

100 lei 
500 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 
 

 
 

20 lei/mp/luna 
15 lei/mp/luna 
10 lei/mp/luna 

 
 

20 lei/mp/luna 
15 lei/mp/luna 
10 lei/mp/luna 
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-  NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

 
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 
 
 

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

 
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 
 

 
 

8 lei/mp/luna 
7 lei/mp/luna 
6 lei/mp/luna 

 
 

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 
 

 
 

4 lei/mp/luna 
3 lei/mp/luna 
2 lei/mp/luna 

 
 

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 
 

 
 

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

 
 

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 
 

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

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

Inchiriere spatii destinate pentru garaje 
 
 

6 lei/mp/luna 6 lei/mp/luna 
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 NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2009/ 

HCL 63/220/2008 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

Inchiriere spatii destinate depozitarii materialelor in  beciuri 
 

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

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

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

Inchiriere spatii destinate adapostirii pentru situatii de urgenta 
 

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

 
 

CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI 
 
 

 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

  
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009/ 
HCL 63/220/2008 

 

 
NIVELURILE  INDEXATE 

PENTRU ANII FISCAL 2010-2012 / HGR 956/2009 

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 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amendă de la 240 de lei la 600 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 
280 de lei la 1.360 de lei. 
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NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2009/ 
HCL 63/220/2008 

 

 
NIVELURILE  INDEXATE 

PENTRU ANII FISCAL 2010-2012 / HGR 956/2009 

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 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) 
cu amendă de la 960 de lei la 2.400 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 
1.100 de lei la 5.450 de lei. 
 

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

 

 
ANEXA   -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 
Extras din norma juridică 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANII FISCAL 2010-2012 / HGR 

956/2009 

Nr. 
crt. 

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

 
 

2 
 

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

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANII FISCAL 2010-2012 / HGR 

956/2009 

3 
 

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

- pentru animale sub 2 ani 2 

- pentru animale peste 2 ani 2 

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

- pentru animale sub 2 ani 2 

- pentru animale peste 2 ani 4 

5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală- Punct abrogat prin art.1 pct 144 din Legea nr.174/2004 pentru aprobarea OG 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala 

6 Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2 

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 

8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 13 

9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 

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

2 

11 Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 

12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 

 
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 

 
4 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei - abrogat prin OUG 70/2009 

 c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie  5 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate- abrogat prin OUG 70/2009 

2 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei- abrogat prin OUG 
70/2009 

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 

4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 

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 subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E   5 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A- abrogat prin OUG 70/2009 

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E- abrogat prin OUG 
70/2009 
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Extras din norma juridică 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANII FISCAL 2010-2012 / HGR 

956/2009 

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 

24 

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv- 
abrogat prin OUG 70/2009 

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E- abrogat prin OUG 70/2009 
2 Taxa pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse 

in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obtinerea 
aceleasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de 
conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

72 

3 Taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat- abrogat prin OUG 
70/2009 

4 Taxa pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere- 
abrogat prin OUG 70/2009 

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 3500 kg, inclusiv 52 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv- abrogat prin OUG 70/2009 

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 125 

2 Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 8 

3 Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi   remorcilor 357 

x CAPITOLUL IV/1 Taxe pentru furnizare date 

 Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta 
a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de 
inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare 

4 

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

 
Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar 
nr.18/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,cu exceptia celor pt terenuri agricole si forestiere  

13 lei/hectar  
sau fracţiune de hectar 2) 

 
 

                                     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                       Postelnicu Romeo Paul                                                                                      CONTRASEMNEAZA: 
                                                                                                                                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI 

                                                                                                            Corhana Eduard Marian 
 


