
 
                   ROMANIA                                                                                                                   
 JUDETUL BISTRITA-NASAUD      
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
                 P A R V A 
                                                              H O T A R A R E 
                          privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale,datorate de persoane  
                                fizice si juridice din localitatea Parva pentru anul fiscal 2008 
 
    Consiliul local Parva intrunit in sedinta ordinara in prezenta a 10 consilieri ; 
 
   Avand in vedere :  
            - expunerea   de    motive   nr.  1066 din 23.08.2007   a   Primarului    comunei   Parva,   domnul    
Gheorghe  Stelian ;          
            -raportul nr. 1065 din 23.08.2007 intocmit  de domnul Alexi Leon-referent III in cadrul   aparatului de  
specialitate  al Primarului comunei Parva,prin  care se arata necesitatea adoptari   unei hotarari  de catre 
Consiliul  Local Parva privind stabilirea  impozitelor si  taxelor locale, datorate de persoane fizice si juridice 
pentru anul fiscal 2008 ;           

- Raport/avizul favorabil nr.1163/13.09.2007 a Comisiilor: Studii, Prognoze, Buget     Finante, 
Administrarea  Domeniului Public si Privat  al  Localitatii ; Urbanism -Dezvoltare,  Servicii  Publice si 
Comert,Invatamant,Sanatate,Cultura,Culte,Protectie Sociala,Activitati Sportive; Administratie Publica  
Locala, Juridica si de Disciplina, Apararea Ordinei  Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor 
Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura, Cadastru si Organizarea Teritoriului ; 
 -anuntul nr.1098/28.08.2007 procesul verbal nr.1099/28.08.2007 de afisare a proiectului  de   
hotarare,si procesul verbal  privind   rezultatul afisarii  inregistrat  la nr.1162 din 12.09.2007 ;  
            - Adresa nr.III/.16117/AP din 31.07.2007 a Institutiei Prefectului   Judetului  Bistrita -Nasaud,  prin  
care  se  recomanda   adoptarea  hotarari  cu privire la impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2008 ; 
            - Hotararea nr.22/ 12.12.2006 a Consiliului  Local  Parva  pentru   stabilirea  impozitelor  si taxelor 
locale la nivel local pentru anul 2007; 
            - Hotararea Consiliului Local  al comunei   Parva   nr. 24/20.12.2002 privind incadrarea pe zone a 
terenuri din intravilanul si extravilanul comunei Parva ; 
            - prevederile art. 5 lit. a si celelalte din Legea 273/2006   privind finanţele publice locale; 
            - prevederile Legii nr.351/24.07.2001privind aprobarea Planului de amenajarea  teritoriului National, 
Sectiunea VI –a- Reteaua  de  localitati ; 
            - prevederile pct. 11, lit A ,B,C,D pct. 16,28,29,30,31,32,52-60,72(3),78,93, 128, 128,131, 132, 148, 154, 
158, 163, 165, 180,Titlul IX”Impozite si taxe locale”pct.1-287 din  Hotararea   Guvernului   Romaniei  nr 44 / 
2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
             -prevederile art.247-293 din Legea 571/22.12.2003  privind Codul Fiscal cu modificarile si 
complatarile ulterioare. 
              -prevederile  TITLULUI VIII  din Legea 247/2005 privind reforma in domeniul  proprietatii si 
justitiei, precum si unele masuri adiacente; 
              -prevederile art.1(1),(2),(3) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1514/17.11.2006 privind  
aprobarea  nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,impopzitele si taxele locale si alte  taxe  asimilate 
acestora, precum  si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007 ; 
               -prevederile   Legii  nr .24 / 2000 republicata –privind   normele  de  tehnica  legislativea   pentru 
elaborarea actelor normative cap. IX din lege; 

- prevederile  Legii  300 / 2004 privind  autorizarea persoanelor fizice ai a asociatilor familiale care 
desfasoara activitati economice in mod independent cu  modificarile   si completarile ulterioare;      
             - prevedreile 4 lit. b,art.6,art.11 si art.12 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica locala; 
             -prevederile Ordonantei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind organizarea si functionarea serviciilor 
publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale aprobata prin Legea 
nr.534/2003; 

- prevederile Legii nr.384/2004, privind denominarea monedei nationale;  
- prevederile Legii nr.544/12.10. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
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- prevederile H.G.R. nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
- ţinând seama de necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2008 în 

scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de condiţiile locale specifice 
zonei, pe de altă parte; 
           In temeiul prevederilor art.2.art.9(1),(2) art. 36 (1),(2) lit.”b”,alin.(4) lit.”c”,art.45(1),(2) lit.”c” si 
art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata,cu modificari 
si   completari: 
 
     H O T A R A S T E : 
 
                                                                 CAPITOLUL I.                                                                                                      
                                                          IMPOZIT PE CLADIRI 
 
  ART. 1- Se  stabileste  impozitul pe cladiri proprietatea persoanelor fizice, pentru anul 2008 si se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si 
normelor de evaluare prevazute in ANEXA 1,anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
  ART. 2 -(1)Se stabileste impozitul pe cladiri proprietatea persoanelor juridice,  prin aplicarea cotei 
de 1% asupra valorii de  inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, dobandite incepand cu 
01.01.1998 sau dobandite anterior anului 1998 dar a caror valoare de inventar a fost actualizata potrivit 
H.G.R.nr,1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor 
fixe . 
             (2)-Se stabileste aplicarea cotei de 5% asupra valorii de inventar a cladirilor dobandite inainte 
de 01.01.1998 dar a caror valoare de inventar nu a fost actualizata potrivit HGR nr.1553/2003. 
    ART. 3- Cladirile   dobandite   in  cursul   anului  indiferent  sub  ce  forma,se impun cu incepere de 
la data de  intai a  lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, impozitul se calculeaza 
proprortional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului. 
   ART. 4-Scaderea de la impozit in cursul anului pentru situatii de dezafectare demolare, distrugere, 
etc. a cladirilor,se face cu  incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs una din 
aceste situatii si proportional cu partea de cladire supuse unei astfel de situatii si cu perioada ramasa pana la 
sfarsitul anului fiscal. 

 ART. 5-Se aproba  lista cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitarii, mentionate la 
art.250(1)din Codul fiscal conform ANEXEI 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
                                                              CAPITOLUL II 
                                              IMPOZIT SI TAXE PE TEREN                                                                                               
  ART. 6-(1) Impozitul  pe teren in anul fiscal 2008 in intravilanul si extravilanul localitatii  se 
calculeaza conform ANEXLOR nr. 3,4 si 5  care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
     (2)Pentru terenurile din intravilanul localitati, inregistrate in Registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cele de terenuri cu constructii, impozitul pe teren  se determina prin imultirea 
nivelurilor prevazute in anexa 5  la prezenta hotarare cu coeficientul de corectie cuprins in nota din aceeiasi 
anexa. 
                 (3)Impozitul pe terenurile amplasate in extravilanul comunei Parva se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului in ha. cu suma corespunzatoare conform ANEXEI nr.6 iar rezultatul se 
inmulteste cu coieficentul de corectie corespunzator zonei. 
      (4)Nu datoreaza impozit pentru terenurile mentionate in art.257 din Codul fiscal, cuprinse 
in ANEXA nr.6,care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

CAPITOLUL  III. 
                                 TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
 

ART.7-Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica ce apartin contribuabililor, 
persoane fizice sau juridice pentru anul 2008,se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia  prin 
inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din acesta si  sunt cele prevazute in ANEXA 7, anexa ce 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
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   CAPITOLUL IV. 

                              TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI 
                AUTORIZATIILOR 

    ART. 8 -Se stabileasca taxa pentru eliberarea certificatelor de  urbanism in functie de suprafata 
pentru care se solicita,pentru anul 2008,care se vor calcula conform ANEXEI nr.8 care face parte integranta 
din hotarare. 

ART.  9 -Taxa pentru avizarea Certificatelor de urbanism  de catre Primar se stabileste la 10 lei.   
ART. 10 -Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru cladire care urmeaza a fi 

folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructi. 
ART. 11 -In termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatie de 

construire,compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului-Primaria Parva, vor regulariza taxa pentru 
autorizatia de construire pe baza valorii reale a lucrarilor care nu poate fi mai mica decat valoarea 
impozabila a cladirii,stabilita conform anexei nr.1 la hotarare.                                                                

ART. 12 -Taxa pentru eliberare autorizatii-lucrari racorduri, bransamente la retele publice de apa, 
canalizare, gaze naturale, energie electrica, telefonie, televiziune cablu,se stabileste la 5 lei pentru fiecare 
racord.      

ART. 13 -Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete,cabine, spatii 
expunere, pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor, se stabileste la 6 lei 
pentru fiecare mp. de suprafata  ocupata de constructie. 

ART. 14-Taxa pentru eliberarea unor autorizatii pentru desfasurarea unor activitati economice, se 
stabileste la 10 lei iar taxa de viza anuala reprezinta 50% din cuantumul  taxei prevazute la art 268 alin.(1) 

ART. 15-Se stabileste taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica in cuantum de 50 lei. 

ART.  16-Taxa pentru eliberarea autorizatiilor   sanitare  de functionare se stabileste la suma de 10 
lei. 

ART. 17 -Taxa pentru eliberarea certificatului de producator, se stabileste la 10 lei  si de 6 lei pentru 
viza trimestriala a acestor. 

ART. 18 -Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfintare(demolare) totala sau partiala a unei 
constructii sa fie egala cu 0,1% din valoarea impozabila a unei constructii stabilita prin determinarea 
impozitului pe cladiri in cazul desfintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se 
modifica astfel incat sa reflecte portiunea de constructie care urmeaza a fi demolata-desfintata. 
 

  CAPITOLUL V 
                TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 

ART. 19 -Taxele pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru anul 2008 se stabilesc dupa 
cum urmeaza : 
                        a).Taxa afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica , este  de 10 
lei/mp. sau fractiune de mp.  
                        b).In cazul oricarui alt panou afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate taxa 
este de 15 lei/mp. sa fractiune de mp. 
 

             CAPITOLUL VI. 
                                  ALTE TAXE LOCALE 
ART. 20 -Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru potrivit prevederilor Legii nr.117/1999 cu 

modificarile si completarile ulterioare, conform ANEXA nr.9 care face parte integranta din prezenta 
hotarare.              

                                 
                                                               CAPITOLUL  VII 
                                                          FACILITATI FISCALE 
 
              ART. 21 (1) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si a taxei asupra 
mijloacelor de transport datorate pentru intregul an  de catre persoanele fizice, prevazute la 
art.255(2),art.260(2) si 265(2) din Codul fiscal, pana la data de  31.03.a anului fiscal  se  acorda o bonificatie 
de 10% pentru suma de plata de peste 50 lei   

                 (2) –Pentru suma datorata de pana la 50 lei/an se vor aplica prevederile art.255 al.(3) 
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ART. 22 -(1)Pentru anul fiscal 2008, conform art.284 (1),(3),(4) si (9) din Codul fiscal,se stabilesc 
facilitati fiscale privind impozitul pentru locuinte de domiciliu, teren aferent acestora (bunuri comune ) 
pentru urmatoarele categorii de persoane : 
 a)-pentru persoane cu handicap grav inclusiv categoria–nevazatori ce necesita protectie speciala cu 
asistent social personal (insotitor) si veteranii de razboi, scutirea fiind in procent de 100%; 
 b)-pentru persoane fizice cu probleme de handicap gr.II (accentuat) beneficiaza de  scutire in procent 
de 50%. 
                            (2)Pentru a beneficia de scutirile si reducerile prevazute de art.284 din Codul fiscal, 
persoanele interesate trebuie sa depuna cereri si copia actului prin care atesta una din situatiile respective, 
pentru persoanele prevazute la alin.9 din articolul  mai sus mentionat vor depune copii de pe autorizatia de 
constructie pentru lucrarile de reabilitare termica,precum si docummentele din care sa reiasa perioada de 
rambursare a creditului obtinut in acest scop. 
                       
                                                                   CAPITOLUL VIII 
                                                   ALTE DISPOZITII (CONTRAVENTII) 

ART. 23-(1)Constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei,următoarele 
fapte savarsite de persoanele fizice: 

a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 
259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290, din 
Legea 571/2003- Codul fiscal; 

(2) Constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei, următoarele fapte 
savarsite de persoanele fizice: 

a)nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) 
şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290. din Legea 
571/2003- Codul fiscal; 

b) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^) şi ale art. 264 alin. (5), 
din Legea 571/2003- Codul fiscal,referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, 
precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; 

c) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, din 
Legea 571/2003- Codul fiscal   precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării 
acestora. 
  (3) 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 lei la 1.130 lei. 

(4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%. 
             (5) Constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 800 lei, următoarele fapte 
săvârşite de persoane juridice: 

   a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 
259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290, din 
Legea 571/2003- Codul fiscal  ; 

(6) Constituie contravenţie  şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 2000 lei, următoarele fapte 
săvârşite de persoane juridice: 

a)nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) 
şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290. din Legea 
571/2003- Codul fiscal  ; 

b) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^) şi ale art. 264 alin. (5), 
din Legea 571/2003- Codul fiscal   referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, 
precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; 

c) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, din 
Legea 571/2003- Codul fiscal   precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării 
acestora. 

(7) Încălcarea de către persoanele juridice a 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 lei la 4520 lei. 

 



 
 
  
 



 



 

CONSILIUL LOCAL PARVA                                                                                                ANEXA NR 1                                          
                                                                            LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCALPARVA NR. 23 din 14.09.2007. 

     
CAP.II-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

 
VALORI IMPOZABILE 

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri,in cazul persoanelor fizice 
Art. 251 alin.(3) 

   NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2007 

 

    NIVELURILE  APLICABILE 
        IN ANUL FISCAL 2008 

Valoarea impozabila 
-lei/m²- 

Valoarea impozabila 
-lei/m²- 

 
 
 
 
 

Tipul cladirii Cu instalatii de 
Apa,canalizare, 

electrice si 
incalzire(conditii 

cumulative )  

Fara instalatii de 
apa ,canalizare, 
electricitate sau 

incalzire 
 

Cu instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice si incalzire 
(conditii 

cumulative ) 

 
Fara instalatii de 
apa,canalizare, 
electricitate sau 

incalzire 
0 1 2 3 4 

1.Cladiri cu pereti sau cadre din betonarmat,din 
caramida arsa ,piatra naturala sau alte materiale 
asemanatoare. 

 
         669 

 
         397 

 

 
X 

 
X 

2.Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa 
,faianta,valatuci ,sipci sau alte  materiale 
asemanatoare           

 
         182 

 
          114 

 
X 

 
              X 

3.Constructii anexe corpului principal al unei 
cladiri ,avand peretii din beton, caramida arsa, 
piatra sau alte materiale asemanatoare 

 
         
        114 

 
          
        102 

 
 

X 

 
 

X 
 

4.Constructii anexe corpului principal al u 
nei cladiri ,avand peretii din lemn ,caramida 
nearsa, valatuci, sipci sau alte materiale 
asemanatoare .        

 
 
         68 

 
 
           45 
 

 
 

X 

 
 
              X 

 
A.Cladire cu cadre din beton armat saucu pereti 
exteriori din caramida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament 
termic si/sau chimic. 

 
            
          X 

 
 
            X 
 

 
 
            669 

 
 
             397 

 



 

B. Cladirile cu pereti exteriori din lemn,din 
piatra naturala, din caramida nearsa,valatuci sau 
din orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic. 

 
 
          X 

 
 
           X 

 
 
            182 

 
 
            114 

C. Cladirile-anexa cu cadre din beton armat sau 
cu pereti exteriori din caramida arsa sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic. 

 
 
          X 

 
 
           X 

 
 
            114 

 
 
             102 

D. Cladirile –anexa cu pereti exteriori din lemn, 
din piatra naturala,din caramida nearsa,valatuci 
sau din orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic. 

 
 
          X 

 
 
           X 
 

 
 
             68 

 
 
              45 

 
 
*) incepand cu data de 1 ianuarie 2008,pentru cladirile proprietate publica sau privata astatului ori a unitatilor administrativ-
teritoriale,concesionate,inchiriate date in administratie ori in folosinta dupa caz,persoanelor juridice ,se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta 
sarcina fiscala a concesionarilor locatarilor ,titularilor dreptului de administratie sau folosinta ,dupa caz in conditii similare impozitului pe cladiri.  
-La valoarea impozabila se aplica coieficentul de corectie pentru zona  A-1,10 si pentru zonz B-1,05,localitatea find de rangul IV. 
          -Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care a fost realizata dupa cum urmeaza : 
         a)-cu 20% pentru cladirea  care are o vechime de peste 50 anii de la data  de 1 ianuarie  a anului fiscal  de referinta. 
                  b)-cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusive la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinta. 
  -Persoanele fizice ce detin mai multe cladiri impozitul se majoreaza dupa cum urmeaza ; 

a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de  la adresa de domiciliu 
b) cu 50% pentru cea de -a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu 
c) cu 75% pentru cea de –a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu 
 d)   cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu. 
 

                 
 
 
 
 
 
 
   



 

                                                                                                   ANEXA NR. 2 
                                             LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCALNR. 23 din 14.09.2007 
                                                                               
                                                                
  ART.250 (1), pct. 11 Cod Fiscal                
                                       Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit prin efectul legii sunt dupa cum urmeaza; 
 
1.cladirile proprietatea statului  a unitatilor administrative-teritoriale a oricaror institutii publice cu exceptia incaperilor care 
nu sunt folosite pentru activitati economice.; 
2.cladirile care potrivit legii,sunt clasate ca monumente istorice,de arhitectura sau arheologice,muzee ori case 
memoriale,indifferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare,cu exceptia incaperilor folosite pentru 
activitati economice ; 
3.cladirile care prin destinatie constituie lacasuri de cult,apartinand cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si 
componentelor locale a acestora cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice ; 
4.cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutilor de invatamant de stat confesional sau particular , autorizate sa 
functioneze provizoriu  ori acreditate,cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice ; 
5.cladirile unitatilor sanitare publice,cu exceptia incaperilor care sunt folosite  pentru activitati economice ; 
6.cladirile funerare din cimitire si crematori ; 
7.cladirile trecute in proprietatea statului sau  unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testament ; 
                                                    
 
                                                                                                              
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                  
 



 

                                                                                                         ANEXA NR.3 
                                                                                                        
                                                 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAl PARVA NR.23 din 14.09.2007  

                 
                                                                    
                                                                                                   CAP.III 
                                                                            IMPOZITUL/TAXA*) PE TEREN 
            
          
                                                         
    LEI /HA./AN 
               IMPOZITUL/TAXA* PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN- TERENURI CU CONSTRUCTII 
ART -258  alin (2)                                                                                                                                         
 
ZONA IN CADRUL LOCALITATII             NIVELURILE INDEXATE 

         PENTRU ANUL 2007  LEI/HA**) 
        NIVELURILE APLICABILE 
 IN ANUL FISCAL 2008-  LEI/HA**) 

 Nivelurile impozitului pe ranguri de loc. Nivelurile impoz/taxei pe ranguri de loc. 
 

A 
 

636 
 

636 
 

B 
 
                                509 

 
509 

 
                  
      NOTA; 
                    LA NIVELUL PREVAZUT IN ANEXA SE VA APLICA COIEFICIENTUL DE CORECTIE DE 1,10 
                    LOCALITATEA FIND DE RANGUL IV. 
 
 
 
 
 
             



 

                                                                                                     ANEXA NR 4                                             
                                               LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PARVA NR 23 din 14.09.2006 
 
                                             IMPOZITUL/TAXA*)PE TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN 

ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU  CONSTRUCTII 
Art.258 ALIN.(4) 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2007 

-lei /ha*)

NIVELURILE INDEXATE 
 PENTRU ANUL 2008 

                              ZONA 
-lei /ha-*) 

Nr. 
crt 

                             Zona  
 
 
 
 
Categoria de folosinta 

Zona C 
 

Zona D 
 

Zona C Zona D 

1 Teren  arabil                13               11 13 11 
2 Pasune    11                9 

 
11 9 

3 Faneata   11 9 11 9 
4 Vie  20 13 20 13 
5 Livada  25 20 25 20 
6 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera 
 13 11 13 11 

7 Teren cu ape   6 X 6 X 
8 Drumuri si cai ferate  X X X X 
9 Neproductiv  X X X X 
*Incepand cu data de 1 ianuarie 2008,pentru terenurile proprietate publica sau private a statului ori a unitatilor administrativ 
teritoriale,concesionate,inchiriate,date in administrare ori in folosinta,se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala 
a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz  in conditii similare impozitului pe 
teren. 
**In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, 
ca efect al rotunjirilor la a doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr.348 /2004 privind denominarea 
monedei nationale ,s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren in lei /ha, tinand seama de faptul ca 1m²=0,0001 
ha. La nivelurile prevazute se va aplica coieficentul de 1.10 . 
 



 

                                                                                ANEXA NR 5 
                             LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PARVA NR.23 din 14.09.2007 
  

     IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 
Art.258 alin.(6)                 Lei/ha 

 
      NIVELURILE INDEXATE 
           PENTRU ANUL 2007 
                  

 
     NIVELURILE APLICABILE 
        IN ANUL FISCAL 2008 

 
 
Nr crt 

                                       
                                              Zona 
 
Categoria de folosinta 
 

                        Zona                          Zona 
   0                                1                          C                                             C 
   1       Teren cu  constructii                          18                             18     
   2        Arabil                          32                             32     
   3         Pasune                          16                             16 
   4        Faneata                          16                             16 
   5        Vie pe rod,alta decat cea      

        prevazuta la  nr.  crt. 5 ;1 
 
                         34 

 
                            34 

   5.1        Vie pana la intrarea pe rod                          X                             X 
   6        Livada pe rod decat cea 

       prevazuta la nr. 6.1   
 
                         34 

 
                            34 

   6.1        Livada pana la intrarea pe rod                                  X                              X 
   7        padure sau alt teren cu vegetatie     

       forestiera, cu exceptia celui    
       prevazut la nr crt 7.1 

 
                          8 

 
                             8 

    7.1       Padure in varsta de pana la 20 ani 
       si padure cu rol de pritexie 

 
                          X 

 
                             X 

    8        Teren cu apa,altul decat cel cu  
        Amenajari pisciocole  

 
                          2 

 
                             2 

    8.1        Teren cu amenajari piscicole                           20                            20 
    9         Drumuri si cai ferate                           X                             X 
   10         Teren neprroductiv                           X                             X 
*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2008,pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale 
concesionate, inchiriate,date in administrare ori in folosinta,se stabileste taxa pe teren care reprezinta 
    Sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau folosinta,dupa caz,in conditi similare impozitului pe teren.  
    La anivelurile prevazute se aplica coieficentul de corectie de 1.10. 



 

                                            ANEXA  NR. 6 
                                                       HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PARVA NR. 23 din 14.09.2007 
 
 
 
 
 
  ART. 257-Cod fiscal             
                                                           IMPOZITUL  PE TEREN NU SE DATOREAZA PENTRU; 
 
 
 
 
a)  terenul aferent unei cladiri,pentru suprafata de teren care este acoperita de cladire ; 
b) orice terenal unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia,cu personalitate juridica ; 
c) orice teren al unui cimitir,crematoriu; 
d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar,autorizata provizoriu sau acreditata; 
e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale ; 
f) orice alt teren detinut,administrat sau folosit de catre o institutie publica,cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice ; 
g) orice teren aferent unei cladiri a unei institutii publice sau unei cladiri care face parte din domeniul public sau privat al unitatii administrativ 
teritoriale,exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitai economice ; 
h) orice  teren degradat sau poluat,inclus in perimetrul de ameliorare,pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia; 
i) terenurile care prin natural lor si nu prin destinatia data sunt impropri pentru agricultura sau  silvicultura,orice terenuri ocupate de 
iazuri,balti,lacuri de acumulare sau cai navigabile ,cele folosite pentru activitatile de  aparare impotriva inundatilor, gospodarirea 
apelor,hidrometeorologice cele care contribuie la expooatarea resurselor de apa,cele folosite ca zone de protectie definite prin lege,precum si 
terenurile utilizate  pentru exploatarile din subsol,incadrate astfel printr-o hotarare a consiluilui local,in masura in care nu afecteaza folosirea 
suprafetei solului ; 
j) terenurile ocupate de autostrazi,drumuri europene,drumuri nationale,drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si  
Drumuri Nationale din Romania-S.A.,zonele de siguranta acestora,precum si terenurile in jurul pistelor reprezentand zone de siguranta ;                       
k) terenurile aferente cladirilor prevazute la art.250 alin.(1) pct. 6 si 7,cu exceptia celor folosite pentru activitati economice ; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXA NR .7 
                                         LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PARVA NR. 23 din 14. 09. 2007 
      CAP. IV -TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)  
Art.263 alin .(2) 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2007 

 NIVELURILE APLICABILE    
        FI SCAL ANUL 2008 

    
 
 Mijloc de transport cu tractiune mecanica Valoarea taxei 

-lei/500 cm³ sau fractiune 
  Suma in lei pentru fiecare grupa   
 de 200 cmc sau fract.din aceasta 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 
2.000 cm² 

 
7 

 
X 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 
2.000 cm³ 

 
9 

 
                           X 

Autobuze, autocare,microbuze 15 X 
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa 
totala maxima autorizata de pana la 12 tone 

inclusiv 

 
                            16 

 
                           X 

Tractoare inmatriculate                            10 X 
   Motociclete ,motorete si scutere 
 

 
4 

 
                           X 

*Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma”impozitul pe mijloace de transport se inlocuieste cu sintagma”taxa 
                                                                         asupra mijloacelor de transport                                                                                   
                     Tipuri de autovehicule                              X                            X 
 1.Motorete scutere,motociclete si autoturisme 
cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc 
inclusiv 

 
 
                             X 

 
 
                           7 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
1601 cmc si 2000 cmc.   

 
                             X 

 
                          15 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
2001cmc si 2600 cmc. 

 
                             X 

 
                          30 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
2601 cmc si 3000 cmc 

 
                             X 

 
                          60 



 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 
3001cmc 

 
                             X 

 
                         120 

6.Autobuze,autocare.microbuze                              X                            20 
7Alte autovehicule cum asa totala maxima 
autorizata de pana la 12 tone inclusiv,precum si 
autoturismele de teren de productie interna. 

 
 
                              X 

 
 
                           25 

8.Tractoare inmatriculate.                               X                            15 
 
                                                  Autovehicule de transport marfa cum masa totala autorizata de peste 12 tone 
Art 263 alin. (4) si art292 alin.(3 ) 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2007 

 NIVELURILE APLICABILE 
     IN ANUL FISCAL 2008 

Taxa (lei)           Impozitul,in lei 

 
 

Numarul axelor si masa totala maxima 
autorizata Vehicule cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatica sau 
un echivalent 

recunoscut 

 
Vehicule cu alt 

sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem 

de suspensie 
pneumatica sau 
un echivalent 

recunoscut 

 
Vehicule cu alt 

sistem de 
suspensie 

I.Vehicule cu doua axe  X X X X 
1.Masa peste 12 tone ,dar nu mai mult de 13 
tone 

100 110 100 110 

2.Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 
tone 

110 167 110 218 

3.Masa peste 14tone,dar nu mai mult de 15 tone 167           235           218 307 
4.Masa peste 15 tone 235           533           307           694 
II. Vehicule cu trei axe X X X X 
1.Masa peste 15 tone,dar nu mai mult de 17 tone 110 120 110 137 
2.Masa peste 17 tone,dar nu mai mult de 19 tone 120 216 137 281 
3.Masa peste 19 tone,dar nu mai mult de 21 tone 216 280 281 365 
4.Masa peste 21 tone,dar nu mai mult de 23 tone 280 432 365 563 
5.Masa peste 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 432 671 563 874 



 

6.Masa peste 25 tone 432 671 563 874 
III.Vehicule  cu patru axe X X X X 
1.Masa peste 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 280 284 365 370 
2.Masa peste 25 tone,dar nu mai mult de 27 tone 284 443 370 578 
3.Masa peste 27 tone,dar nu mai mult de 29 tone 443 704 578 917 
4.Masa peste 29 tone,dar nu mai mult de 31 tone 704 1044 917 1361 
5.Masa peste 31 tone 704 1044 917 1361 

 
Combinatii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) 
de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone 

Art.263 alin.(5) si 292 alin.(3) 
NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2007 
 NIVELURILE  APLICABILE 
       IN ANUL FISCAL 2008 

Taxa (lei)          Impozit in lei 

 
 

Numarul axelor si masa totala maxima  
autorizata Axa/axe motoare 

cu suspensie 
pneumatica sau 
un echivalent 

recunoscut 

 
Axa/axe 

motoare cu alt 
sistem de 
suspensie 

Axa/axe,motoare
cu suspensie 

pneumatica sau 
un echivalent 

recunoscut 

 
Axa/axe 

motoare cu alt 
sistem de 
suspensie 

I.Vehicule cu 2+1 axe X X X X 
1.Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14tone 100 110 100 110 
2Masa peste 14 tone dar nu mai mult de 16 tone 110 120 110 120 
3Masa peste 16tone, dar nu mai mult de 18 tone 120 130 120 130 
4Masa peste 18tone, dar nu mai mult de 20 tone 130 140 130 140 
5.Masa peste 20 tone,dar nu mai mult de 22 tone 140 150 140 190 
6.Masa peste 22 tone,dar nu mai mult de 23 tone 150 189 190 246 
7.Masa peste 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 189 340 246 443 
8.Masa peste 25 tone 340 597 443 778 
     
                       II.Vehicule cu 2+2 axe X X X X 
1.Masa peste 23 tone,dar nu  mai mult de 25tone 120 136 120 177 



 

2.Masa peste 25 tone ,dar nu mai mult de 26tone 136 224 177 291 
3.Masa peste 26 tone ,dar nu mai mult de 28tone 224 329 291 428 
4.Masa peste 28 tone ,dar nu mai mult de 29tone 329 397 428 517 
5.Masa peste 29 tone ,dar nu mai mult de 31tone 397 651 517 849 
6.Masa peste 31 tone,dar nu mai mult de 33 tone 651 904 849 1178 
7.Masa peste33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 904 1373 1178 1789 
8.Masa peste 36 tone 904 1373 1178 1789 
III.Vehicule cu 3+2 axe X X X X 
1.Masa peste 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 719 1001 938 1305 
2.Masa peste 38 tone  1001 1361 1305 1774 
IV. Vehicule cu 3+2 axe X X X X 
1.Masa peste 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 636 883 829 1150 
2.Masa peste 38 tone ,dar nu mai mult de 40tone 883 1221 1150 1591 
3.Masa peste 40 tone 1221 1806 1591 2354 
V.Vehicule cu 3+3 362 X X X 
1.Masa peste 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone             437 437 471 570 
2.Masa peste 38 tone,dar nu mai mult de 40 tone 437 653 570 851 
3.Masa peste 40tone 653 1040 851 1356 
 
Art. 263 alin .(6) 

Remorci,semiremorci sau rulote 
NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2007 

NIVELURILE  APLICABILE 
 IN ANUL FISCAL 2008 

Masa totala maxima autorizata 

Taxa (lei)              Impozitul,in lei 
a.Pana la 1 tona inclusiv 7 7 
b. Peste 1 tona ,dar nu mai mult de 3 tone 24 

 
24 

c.Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone 37 37 
d.Peste 5 tone 46 46 
         
 



 

                                                                                                            ANEXANR 8                                            
                                                     LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PARVA NR. 23 din 14.09. 2007 
 
 
 
  CAP.V-TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 

 
 
 

Art.267 alin.(1) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, in mediu rural 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2007 

 

NIVELURILE APLICABILE 
INANUL FISCAL 2008 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism 
 

Taxa –lei- Taxa   -lei- 

a) Pana la 150 m² inclusiv 1 1 
b) Intre 151 si 250 m² inclusiv 2 2 
c) Intre 251 si 500 m²  inclusiv 2 2 
 d) Intre 501 si 750 m² inclusiv 2                               2 
e) Intre 751 si 1000 m² inclusiv 3 3 
f) Peste 1000 m ² 10 +0.01 lei/m² pentru fiecare m² care 

depaseste 1000 m² 
 

10+0.01 leu/m² pentru fiecare m² 
care depaseste 1000 m² 

 
 
 
 
 NOTA; 
                 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU O ZONA RURALA ESTE EGALA CU 50%DIN  
                 TAXA STABILITA IN MEDIUL URBAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                         ANEXA NR 9 
                                   
                                                      LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PARVA NR. 23 din 14.09.2007                                                                         
 
                   
                                                            IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 1 

                       
NIVELURILE AJUSTATE  
     PENTRU ANUL 2007 
                        

 NIVELURILE AJUSTATE 
      PENTRU ANUL 2008 

 
                                          Extras din norma juridica 

                 Taxa,in lei              Taxa,in lei 
    
                                                                                                      CAPITOLUL I                 
         Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,altele decat cele eliberate de instante,Ministerul Justitiei,Parchetul de pe langa Inalata  
                      Curte de Casatie si Justritie si de notari publici,precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice     
 
                   

    1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si 
locale,de alte autoritati si de institute de stat,care in exercitarea atributilor 
lor,sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt,a 
certificatelor,adeverintelor si a orcaror alte inscrisuri orin care se atesta un 
fapt sau o situatie,cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa 
extrajudiciara de timbru mai mare. 

 
 
                       1 

 
 
                     1 

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

 
                      X 

 
                        X                         

- pentru animale sub 2 ani                        1                           1 
- pentru animale peste 2 ani                        1                      1 

        Certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor,pe cap de animal,in bilete de proprietate 
 
      -pentru animale sub 2 ani                         1                      1 
      -pentru animale peste 2 ani            

                        3 
 
                      3 

 
 



 

 4. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala                       4                       4 
 5. Eliberarea la cerere a certificatelor medico legale si a altor certificate 
medicale folosite in justitie. 

 
                       1 

 
                      1 

 6. Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar                        1                       1 
 7. Inregistrarea,la cerere in actele de stare civila a schimbari numelui si a 
sexului. 

 
                      11 

 
                     11 

 8. Inregistrarea,la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei  
                        1 

 
                       1 

 9. Transcrierea,la cerere ,in registrele de stare civila romane,a actelor de 
stare civila intocmite de autoritatile  straine. 

 
                        1 

 
                       1 

 10 Reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere,a actelor de satre 
civila. 

                      
                        1 

 
                       1 

 11 Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor 
pierdute,sustrase  sau deteriorate.   

 
                        1 

 
                      1 

     
CAP 2 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea  precum si pentru eliberarea  
                                                                                        permiselor de vanatoare si de pescuit 
 1. Acte de identitate                         X                     X 
         a) pentru eliberarea sau preschimbarea cartilor de 
identitate(inclusive a celor provizori) si a buletinelor de identitate pentru 
cetateni romani, eliberarea carnetelor de identitate ,precum si eliberarea 
sau prelungirea  valabilitatii legitimatilor provizorii pentru cetateni 
straini si persoanelor fara cetatenie. 

 
 
                        1 

 
 
                    1 

         b)   inscrierea mentiunulor privind schimbarea domiciliului sau a 
resedintei. 

                     
                        1 

 
                    1 

         c)  viza anuala a carnetelor de identitate  ale cetatenilor straini si ale 
persoanelor fara cetatenie.   

 
                        4 

 
                    4 

         d. eliberarea unor noi carti,buletine, carnete de identitate si 
legitimatii provizori in locul celor pierdute sau furate sau deteriorate. 

 
                        4 

 
                    4 

 2. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea 
unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei. 

 
                        1 

 
                    1 

 3.  Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare                         2                     2 
 4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit.                         1                      1 
 CAP III              Taxe pentru examinarea conducatorilor pentru autovehicole in vederea obtineri permiselor de coonducere 
  1.Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule 
  a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoria A1                         3                     3 
  b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoria A                         4                     4 



 

  c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru categ. Sau subcatrg. 
B,B1,B+E 

 
                        5 

 
                    5 

  d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
apartinind uneia din  categoriile sau subcategoriile C1,D1,Tr. 

 
                     10 

 
                   10  

  e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
apartinind uneia din categ. Sausubcategoriile C1+E ,D1+E, C,D,Tb,Tv. 

 
                     12 

 
                   12 

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

                
                     15 

 
                   15 

  2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o scoala de 
conducatori de autovehicule, cu exceptia celor prevazute la pct. 3. 

De 5 ori taxele prevazte la pct. 1 corespunzator fiecarei 
categorii si subcategorii de autovehicule. 
 

  3. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul 
de conducere,pentru categ.cuprinse inpermisul anulat.                       

Dublul taxelor prevazute la pct.1 

  4. Taxe  pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori 
la examenul pentru obtinerea aceleiasi categori a permisului de 
conducere. 

De trei ori taxele prevazute la pct.1 ori,dupa caz la pct.2 sau3 
 

 CAP IV. Taxe de inmatriculare a autovehicolelor si remorcilor autorizarie provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru 
probe. 
   1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara  a autovehicolelor si remorcilor 
   a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 
750 kg inclusiv. 

 
                       26 

 
26 

    b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima cuprinsa intre 750 
inclusiv si 3500 kg inclusiv. 

 
                       52 

 
52 

    c)  autovehicule si remorci   cu masa totala  maxima autorizata  mai 
mare de 3500 kg 

 
                     104 

 
104 

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

 
                        7  

 
                   7 

3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe  autovehicolelor si 
remorcilor. 

 
                   296 

 
               296 

Cap V. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
dobindite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991*) ,republicata, cu         

               11/lei/ha. 
      sau fractiune de h ectar        

 
                 Nu 

  *) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestarii de servicii,care se stabileste potrivit dispozitilor legale. 
**).Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea Titlurilor de 
proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr.1097/24.11.2004,aprobata prin Legea 
nr.34/2005,taxele extrajudiciare de timbru,prevazute la cap.5 din anexa la legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,cu modificari 
ulterioare,nu mai datoreaza. 
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