
 
                                                                                             

 

 
 

T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se 

ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Brădești, 
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale  
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI  

Art. 457 alin. (1) clădiri rezidenţiale 
şi clădirile-anexă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice 

 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

 
COTA INDEXATA CU INFLATIA  
PENTRU ANUL 2019 (1,3%) SI INFLATIA 
PENTRU ANUL 2020 (4.6%) SI INFLATIA 
PENTRU ANUL 2021 (3.8%) 

 
COTA STABILITA DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0,08% - 0,2% 0.08% - 0,2% 0.2% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                           
- lei/m² - 

 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  VALORILE  INDEXATE CU INFLATIA  
PENTRU ANUL 2019 (1,3%)  INFLATIA 

PENTRU ANUL 2020 (4.6%)   SI 
INFLATIA PENTRU ANUL 2021 (3.8%) 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2021 majorat cu 

12.3% fata de valorile indexate cu 
inflatia aferenta anilor 2019,2020 si 

2021 

Valoarea impozabilă 
Valoarea impozabilă 

conform indexarii  aplicate  
Valoarea impozabilă  

 

Cu instalații de apă, canalizare, 
electrice și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice 
și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice 
și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 
A. Clădiri cu  cadre din beton armat 
sau cu pereți exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic și/sau chimic 

 
1.000 

 
600 

 
1100 

 
660 

 
1235 

 
741 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2020 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 



B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din  vălătuci, sau din orice 
alte materiale nesupuse unui 
tratament termic și/sau chimic  

 
300 

 
200 

 
330 

 
220 

 

 
371 

 
247 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic   

 
200 

 
175 

 
220 

 
192 

 

 
247 

 
216 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau 
din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic și/sau chimic   

 
125 

 
75 

 
138 

 
82 

 
155 

 
92 

  
COTELE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL  

 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 
Art. 458 alin. (1) clădiri nerezidenţiale 
aflate în proprietatea persoanelor 
fizice                               

 
0,2% - 1,3% 

 
0,2% 

Art. 459: Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice 
(1)În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 
folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458. 
(2)În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se  calculează conform art. 
457. 
(3)Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 
a)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică,  impozitul se calculează conform art. 
457; 
b)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate 
în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458. 
 
Art. 460 alin. (1) clădirile rezidenţiale 
aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice                       

 
0,08% - 0,2% 

 
0.08% - 0,2% 

 
0,2% 

 
Art. 460 alin. (2)   clădirile 
nerezidenţiale aflate în proprietatea 
sau deţinute de persoanele juridice              

 
0,2% - 1,3% 

 
1,3% 

 
1.3% 

 
Art. 462 alin. (2)    BONIFICAȚIE                     

 
0% - 10% 

 
10% 

 
10% 

 



CAPITOLUL III- IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN  

 
Art. 465 alin. (2) teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții 

Zona în 
cadrul 
localității 

 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL   

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

PRIN INDEXAREA CU 

INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%) 

INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%) 

INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 
 

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

A 
8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

- - - - 782-1967 
Brădești 

627-1565 
Tîrnovița 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 465 alin. (4) teren amplasat în intravilan, inregistrat în registrul 
agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu 
construcții 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

 
Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 

- - - - 1177 
Brădești 

941 
Tîrnovița 

 
 
 

 

Nr 
crt 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

lei/h 

NIVELURILE STABILITE          
PRIN INDEXAREA CU                  

INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)          
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

lei/h 
ZONA A 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL                   

PENTRU ANUL 2021 
ZONA A   

12% fata de valorile indexate cu inflatia 
aferenta anilor 2019, 2020 si 2021 

A B C D A A 
1 Teren arabil 28 21 19 15 30 34 
2 Pășune 21 19 15 13 23 26 
3 Fâneață 21 19 15 13 23 26 
4 Vie 46 35 28 19 51 57 



 
Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV Brădești 1,10 

V Tîrnovița 1,00 

5 Livadă 53 46 35 28 58 65 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 
28 21 19 15 30 34 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 17 19 
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 
 
 Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție prevăzut în următorul tabel: 



Art. 465 (71) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu  
excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Art. 465 alin. (7)              teren amplasat în extravilan                                      

                    
   lei/h 

 
lei/h 

         

Categoria de folosință 
NIVELURILE  
STABILITE 

PRIN CODUL 
FISCAL  

 
NIVELURILE STABILITE                    

PRIN INDEXAREA CU                   
INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)             
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

-se ia în considerare nivelul maxim 
stabilit de Codul Fiscal- 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

 
-se ia în considerare nivelul maxim stabilit de Codul Fiscal- 

 
Corespunzător localității cu rang IV (Brădești) si  V (Tîrnovița)   

 majorat cu cota de 38% fata de valorile indexate cu inflatia 
aferenta anilor 2019, 2020, 2021 

1 Teren cu construcții 22 - 31 24-33 46 
2 Teren arabil 42 - 50 47-55 76 
3 Pășune 20 - 28 22-30 41 
4 Fâneață 20 - 28 22-30 41 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 

crt. 5.1 
48 - 55 53-61 84 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt. 6.1 
48 - 56 53-62 86 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetație 

forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. 
crt. 7.1 

8 - 16 8-18 24 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și 
pădure cu rol de protecție 

0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 
piscicole 

1 - 6 1-6 9 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 28-37 51 
9 Drumuri și căi ferate 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 

Art. 467 alin. (2)          bonificație       

 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

 
COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2020 

 
COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2021 

0% - 10% 10% 10% 



CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  
Art. 470 alin. (2)        

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  
STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

NIVELURILE INDEXATE CU  
INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)              
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

Majorat cu 22.30% fata de valorile 
indexate cu inflatia aferenta anilor 

2019, 2020, 2021 
Lei/200 cm³ sau 

fracțiune din aceasta 
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)  
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 
8 8 10 

    2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică 
peste1600 cm3 

9 9 11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 
cm3 inclusiv 

18 20 24 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 
cm3 inclusiv 

72 79 97 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 
cm3 inclusiv 

144 159 194 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 320 391 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 26 32 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 
30 32 39 

9 Tractoare înmatriculate 18 20 24 
II. Vehicule înregistrate  

 NIVELURILE  
STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

NIVELURILE INDEXATE CU 
 INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)             
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

Majorat cu 22.20% fata de valorile 
indexate cu inflatia aferenta anilor 

2019, 2020,2021 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 

cm3  
2-4 2-4 5 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 
cm3 

4-6 4-7 9 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an 55-165 202 
 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta  

 
 

  



Art. 470 alin. (3) mijloace de transport 
hibride, impozitul se reduce cu minimum 
50%, conform hotărârii consiliului local 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA INDEXATĂ CU 
INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)              
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2021 

 
50% - 100% 50-100% 80% 

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

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  
 

 
NIVELURILE INDEXATE CU 

 INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)            
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  
PENTRU ANUL 2021   

majorate cu 8.85% fata de valorile indexate 
cu inflatia aferenta anilor 2019, 2020,2021 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 
 Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 
suspensie 

pneumatică sau un 
echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I  2  axe 
 1 Masa cel putin 12 tone, dar nu mai mică de 

13 tone 
0 142 0 157 0 171 

 2 Masa de cel puțin 13tone, dar mai mică de 
14 tone 

142 395 157 434 171 472 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 
15 tone 

395 555 434 610 472 663 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 
18 tone 

555 1257 610 1383 663 1505 

 5 Masa de cel puțin  18 tone 555 1257 610 1383 664 1505 
II  3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15tone, dar mai mică de 

17 tone 
142 248 157 273 171 297 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 
19tone 

248 509 273 561 297 610 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 
21 tone 

509 661 561 728 610 792 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 
23 tone 

661 1019 728 1120 792 1219 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 
25 tone 

1019 1583 1120 1742 1219 1896 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 
26 tone 

1019 1583 1120 1742 1219 1896 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1019 1583 1120 1742 1219 1896 
 



III  4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 

25 tone 
661 670 728 737 792 802 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 
27tone 

670 1046 737 1151 802 1253 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 
29 tone 

1046 1661 1151 1827 1253 1989 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 
31tone 

1661 2464 1827 2710 1989 2950 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 
32 tone 

1661 2464 1827 2710 1989 2950 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2464 1827 2710 1989 2950 
 

  
 

Art. 470 alin. (6) combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe și greutatea 
brută încărcată maximă 

admisă 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  
 

 
NIVELURILE INDEXATE CU  

INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)              
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

majorate cu 8.85 % fata de valorile indexate cu 
inflatia aferenta anilor 2019, 2020,2021 

 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)  

 Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalentele 

recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare  

I  2 + 1 axe  
 1 Masa de cel puțin 12 tone, 

dar mai mică de 14 tone 
0 0 0 0 0 0 

 2 Masa de cel puțin 14 tone, 
dar mai mică de 16 tone 

0 0 0 0 0 0  

 3 Masa de cel puțin 16 tone, 
dar mai mică de 18 tone 

0 64 0 71 0 77  

 4 Masa de cel puțin 18 tone, 
dar mai mică de 20 tone 

64 147 71 162 77 176  

 5 Masa de cel puțin 20 tone, 
dar mai mică de 22 tone 

147 344 162 378 176 411  

 6 Masa de cel puțin 22 tone, 
dar mai mică de 23 tone 

344 445 378 490 411 533  

 7 Masa de cel puțin 23 tone, 
dar mai mică de 25 tone 

445 803 490 882 533 961  

 8 Masa de cel puțin 25 tone, 
dar mai mică de 28 tone 

803 1408 882   1549 961       1686  

 9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1408 882 1549 961 1686  



II  2 + 2 axe  
 1 Masa de cel puțin 23 tone, 

dar mai mică de 25 tone 
138 321 152 353 165 384  

 2 Masa de cel puțin 25 tone, 
dar mai mică de 26 tone 

321 528 353 581 384 633  

 3 Masa de cel puțin 26 tone, 
dar mai mică de 28 tone 

528 775 581 852 633 928  

 4 Masa de cel puțin 28 tone, 
dar mai mică de 29 tone 

775 936 852 1030 928 1121  

 5 Masa de cel puțin 29 tone, 
dar mai mică de 31 tone 

936 1537 1030 1691 1121 1841  

 6 Masa de cel puțin 31 tone, 
dar mai mică de 33 tone 

1.537 2133 1691 2346 1841 2554  

 7 Masa de cel puțin 33 tone, 
dar mai mică de 36 tone 

2133 3239 2346 3562 2554 3878  

 8 Masa de cel puțin 36 tone, 
dar mai mică de 38 tone 

2133 3239 2346 3562 2554 3878 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2133 3239 2346 3562 2554 3878  
II
I 

 2+3 axe  

 1 Masa de cel puțin 36 tone, 
dar mai mică de 38 tone 

1698 2363 1867 2599 2033 2830  

 2 Masa de cel puțin 38 tone , 
dar mai mică de 40 tone 

2363 3211 2599 3532 2830 3845  

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2363 3211 2599 3532 2830 3845    
 IV 3+2 axe  

 1 Masa de cel puțin 36 tone, 
dar mai mică de 38 tone 

1500 2083 1650 2291 1797 2494  

 2 Masa de cel puțin 38 tone, 
dar mai mică de 40 tone 

2083 2881 2291 3168 2494 3449  

 3 Masa de cel puțin 40 tone, 
dar mai mică de 44 tone 

2881 4262 3168 4687 3449 5102  

 4 Masa de cel puțin 44 tone 2881 4262 3168 4687 3449 5102  
V  3 + 3 axe  
 1 Masa de cel puțin 36 tone, 

dar mai mică de 38 tone 
853 1032 938 1135 1022 1235 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, 
dar mai mică de 40 tone 

1032 1542 1135 1696 1235 1846 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, 
dar mai mică de 44 tone 

1542 2454 1696 2699 1846 2938 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1542 2454 1696 2699 1846 2938 
 
 
 
 



 
 

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

Masa totală maximă autorizată NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE INDEXATE CU 
INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)         
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

majorate cu 22.30 % fata de valorile 
indexate cu inflatia aferenta anilor 

2019, 2020,2021 
Impozit - lei - Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 10 12 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 37 45 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 57 70 
d. Peste 5 tone 64 70 86 
 Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21     23     28 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 62 76 
3. Bărci cu motor 210 231 283 
4. Nave de sport și agrement 0 – 1119 0-1231 1506 
5. Scutere de apă 210 231 283 
6. Remorchere și împingătoare: X X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 615 752 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909 1000 1223 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1398 1537 1880 
d) peste 4000 CP 2237 2460 3009 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 199 243 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 199 243 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 
3000 de tone, inclusiv 280 308 377 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 539                            659 

Art. 472 alin. (2)  bonificație                                                           
COTELE STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL  
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2020 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 
0% - 10% 10% 10% 

 
 
 



 
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR 

AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 
Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban   
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru 
o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită pt. 
Mediul urban.   

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE INDEXATE CU 
INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)         
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

majorate cu 9 % fata de valorile 
indexate cu inflatia aferenta anilor 

2019, 2020,2021 
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 5-6 7 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 - 7 6-7 8 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 - 9 7-9 10 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 - 12 9-14 15 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 - 14 14-16 17 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru 

fiecare m2 care depășește 
1.000 m2 

16 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care depășește 

1.000 m2 

17 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care depășește 

1.000 m2 
Art. 474 alin. (3)  
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism  

egală cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizaţiei 
iniţiale  

egală cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale  

egală cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale  

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 0 - 15 0-17 18 

Art. 474 alin. (5) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o 
clădire rezidenţială sau clădire-anexă 

este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Art. 474 alin. (6) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte 
construcţii decât cele menţionate la alin. (5) 

este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor 
aferente. 

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

- se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de 
teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje 
şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei 

0 - 15 

 
1 

 
1 

Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care 
nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şan tier. 
Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 
Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, 
tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, 
firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 

0 - 8 0-8 8 lei/mp 



Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri 
și branșamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, 
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

0 - 13 
0-15 

pentru fiecare racord 
14 

pentru fiecare racord 

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

9 10 10 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 0 - 20 0-22 21 

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

0 - 80 0-88 85 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 
desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață 
de până la 500 m2, inclusiv 

până la 4.000 lei până la 4399 lei 260 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 
desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață 
mai mare de 500 m2 

până la 8.000 lei până la 8799 lei 4150 

 
 

 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

 

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

 
COTELE  STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

1%  - 3% 3% 3% 
Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate   

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

 

 
NIVELURILE INDEXATE CU 

INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)        
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

-nivelul maxim stabilit de Codul 
fiscal 

 
- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 0 - 32 0-34 34 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri 
de afișaj pentru reclamă și publicitate 0 - 23 0-25 25 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE  

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

 
COTELE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL 
 

COTA INDEXATĂ CU 
 INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)        
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 



a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de 
teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau 
internațională 

0% - 2% 

 
0%-2% 

 
0% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele 
enumerate la lit. a) 0% - 5% 0%-5% 0% 

 
 
 
 
 
 

 

  

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE  

Art. 484 
Taxe speciale 

 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

Sunt prevăzute în 
anexa A 

Sunt prevăzute în        
anexa A 

 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 

 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020  

 

 
 NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

 

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, 
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. Sunt prevăzute în 

anexa B 

Sunt prevăzute în 
 anexa B 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 

500  550 630 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

0 – 32 0-34 34 



 
CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 

  
Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute 
în anexa C. 

 

 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

 
COTELE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL INDEXATE CU  
INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)         
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)   
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

 
COTELE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 
 

Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% 
față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” 

 
0% - 50% 

- în cazul persoanelor 
fizice, impozitul/taxa 
pentru clădirile 
rezidenţiale sau 
nerezidențiale, 
indiferent dacă valoarea 
a fost sau nu actualizată 
în ultimii 5 ani faţă de 
anul de referinţă, se 
indexează cu rata 
inflatiei pentru anul 
2019 (1,3%), pentru 
anul 2020 (4.6%), si 
pentru anul 2021 
(3.8%) 

- în cazul persoanelor 
fizice, impozitul/taxa 
pentru clădirile 
rezidenţiale sau 
nerezidențiale, indiferent 
dacă valoarea a fost sau 
nu actualizată în ultimii 5 
ani faţă de anul de 
referinţă, se ajustează 
prin aplicarea 0.2 
%  

- în cazul persoanelor 
juridice, impozitul/taxa 
pentru clădirile rezidenţiale 
a căror valoare a fost 
actualizată în ultimii 3 ani faţă 
de anul de referinţă, se 
ajustează cu rata inflatiei 
pentru anul 2019 (1,3%), 
pentru anul 2020 (4.6%), si 
pentru anul 2021 (3.8%) 

- în cazul persoanelor 
juridice, impozitul/taxa pentru 
clădirile rezidenţiale a căror 
valoare a fost actualizată în 
ultimii 3 ani faţă de anul de 
referinţă, se ajustează prin 
aplicarea cotei  de 0.2%; 



- în cazul persoanelor 
juridice, impozitul/taxa 
pentru clădirile 
nerezidenţiale a căror valoare 
a fost actualizată în ultimii 3 
ani faţă de anul de referinţă, 
se ajustează cu rata inflatiei 
pentru anul 2019 (1,3%), 
pentru anul 2020 (4.6%), si 
pentru anul 2021 (3.8%)  

- în cazul persoanelor 
juridice, impozitul/taxa pentru 
clădirile nerezidenţiale a căror 
valoare a fost actualizată în 
ultimii 3 ani faţă de anul de 
referinţă, se ajustează prin 
aplicarea cotei adiţionale de 
1.3%; 

 

- în cazul persoanelor 
juridice, impozitul/taxa 
pentru clădirile rezidenţiale 
sau nerezidenţiale a căror 
valoare impozabilă nu a fost 
actualizată în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă, se 
ajustează prin aplicarea cotei 
adiţionale de 5% 

- în cazul persoanelor 
juridice, impozitul/taxa pentru 
clădirile rezidenţiale sau 
nerezidenţiale a căror valoare 
impozabilă nu a fost actualizată 
în ultimii 3 ani anteriori anului 
de referinţă, se ajustează prin 
aplicarea cotei adiţionale de 5% 

 

- în cazul terenului amplasat 
în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu 
construcţii, se ajustează prin 
aplicarea inflatiei pentru anul 
2019 (1,3%), pentru anul 
2020 (4.6%) si pentru anul 
2021(3.8%) 
(Brădești 782-1967, Tîrnovița 
627-1565) 
 
- în cazul terenului amplasat 
în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii,  
se ajustează prin aplicarea 
inflatiei pentru anul 2019 
(1,3%) pentru anul 2020 
(4.6%) si pentru anul 
2021(3.8%) 
 

- în cazul terenului amplasat 
în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, 
stabilit de Consiliul Local pentru 
anul 2020: 
Brădești 1177,  
Tîrnovița 941; 
 
 
 
- în cazul terenului amplasat 
în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie 
de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii,  se 
ajustează prin aplicarea cotei 
de 12% fata de valorile 
indexate cu inflatia aferenta 
anilor 2019, 2020 si 2021 

 



- în cazul terenului amplasat 
în extravilan, se ajustează 
prin aplicarea inflatiei  pentru 
anul 2019 (1,3%) pentru anul 
2020 (4.6%) si pentru anul 
2021(3.8%) 
 

- în cazul terenului amplasat 
în extravilan, se ajustează prin 
aplicarea cotei de 38% fata de 
valorile indexate cu inflatia 
aferenta anilor 2019, 2020, si 
2021 

 

- impozitul pe mijloacele de 
transport prevăzute la art.470 
din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, se ajustează prin 
aplicarea inflatiei pentru anul 
2019 (1,3%) pentru anul 2020 
(4.6%) si pentru anul 
2021(3.8%) 
 

- impozitul pe mijloacele de 
transport inmatriculate prevăzute 
la art.470 alin.2, alin. 7 si alin.8  
din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, se ajustează prin 
aplicarea cotei adiţionale de 
22.30% fata de valorile indexate 
cu inflatia aferenta anilor 2019, 
2020, 2021, impozitul pe 
mijloacele de transport 
inregistrate,  prevăzute la art.470 
alin.2, alin. 7 si alin.8  din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
se ajustează prin aplicarea cotei 
adiţionale de 22.30% fata de 
valorile indexate cu inflatia 
aferenta anilor 2019, 2020, 2021 
si mijloacele de transport 
prevăzute la art.470 alin.5 si 6 se 
ajustează prin aplicarea cotei 
adiţionale de 8.85% fata de 
valorile indexate cu inflatia 
aferenta anilor 2019, 2020, 2021 

 

- Valoarea taxei pentru afişaj 
în scop de reclamă şi 
publicitate prevăzute la art.478 
alin.(2) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, se alege 
nivelul cea mai mare care se 
ajustează prin aplicarea 
inflatiei  pentru anul 2019 
(1,3%) pentru anul 2020 
(4.6%) si pentru anul 
2021(3.8%) 

- Valoarea taxei pentru afişaj 
în scop de reclamă şi 
publicitate prevăzute la art.478 
alin.(2) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, se alege 
nivelul cea mai mare care se 
ajustează prin aplicarea 
inflatiei aferenta anilor 2019 
2020,2021 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Taxa pentru îndeplinirea 
procedurii de divorț pe cale 
administrativă se majorează 
prin aplicarea inflatiei   
pentru anul 2019 (1,3%) 
pentru anul 2020 (4.6%) si 
pentru anul 2021(3.8%) 
, față de nivelul maxim stabilit 
de art. 486 alin. 4 din Legea 
nr. 227/2015. 

Taxa pentru îndeplinirea 
procedurii de divorț pe cale 
administrativă se majorează 
prin aplicarea cotei adiționale 
de 14.5% fata de valorile 
indexate cu inflatia aferenta 
anilor 2019, 2020, 2021 

 

  Pentru terenul agricol 
nelucrat timp de 2 ani 
consecutiv, impozitul pe teren 
se majorează cu până la 
500%, începând cu al treilea 
an, în care va fi stabilită cota, 
în conformitate cu condiţiile de 
verificare, respectiv a 
metodologiei ce urmează a se 
preciza în Regulamentul 
privind stabilirea condiţiilor de 
impunere a supraimpozitării 
clădirilor şi terenurilor 
neîngrijite de pe raza Comunei 
Brădești. 

Pentru terenul agricol 
nelucrat timp de 2 ani 
consecutiv, impozitul pe teren 
se majorează cu până la 
500%, începând cu al treilea 
an, în care va fi stabilită cota, în 
conformitate cu condiţiile de 
verificare, respectiv a 
metodologiei ce urmează a se 
preciza în Regulamentul privind 
stabilirea condiţiilor de 
impunere a supraimpozitării 
clădirilor şi terenurilor neîngrijite 
de pe raza Comunei Brădești. 

 

  Pentru clădirile şi terenurile 
neîngrijite, situate în 
intravilan impozitul pe clădiri 
şi impozitul pe teren se 
majorează cu 100%, pentru 
punctajul procentual mai mare 
sau egal de 50%, punctaj 
stabilit conform criteriilor de 
încadrare ce urmează a fi 
prevăzute în anexa la 
Regulamentul privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a 
supraimpozitării clădirilor şi 
terenurilor neîngrijite de pe 
raza Comunei Brădești 

Pentru clădirile şi terenurile 
neîngrijite, situate în 
intravilan impozitul pe clădiri şi 
impozitul pe teren se 
majorează cu 100%, pentru 
punctajul procentual mai mare 
sau egal de 50%, punctaj 
stabilit conform criteriilor de 
încadrare ce urmează a fi 
prevăzute în anexa la 
Regulamentul privind stabilirea 
condiţiilor de impunere a 
supraimpozitării clădirilor şi 
terenurilor neîngrijite de pe raza 
Comunei Brădești 

 

 
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

 
 



 
CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

INDEXATE CU 
INFLATIA PE ANUL 2019 (1,3%)                                    
INFLATIA PE ANUL 2020 (4.6%)                                      
INFLATIA PE ANUL 2021 (3.8%) 

- lei - - lei - 
 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 77 – 307 
 lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696 307 –765 
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor 
și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă. 

325 – 1.578 357 – 1737 

(4) ind. 1. Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de 
natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel 
mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 
 500 – 2.500 

550 – 2.751 
 

 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.     
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu 
amendă 280 – 1.116 308 – 1.228 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu 
amendă 1.116 – 2.784 1.228 – 3.062 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor 
și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă 

1.300 – 6.312 1.430 – 6.942 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.  
Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliului local, conform procedurii stabilite la art. 491 din Legea nr. 
227/2015 - Indexarea impozitelor şi taxelor locale. 
Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel 
mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.  
 
 
 

https://idrept.ro/00050396.htm
https://idrept.ro/00054828.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa A 
 
Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în 
care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate a serviciilor de interes public local este prevăzut  în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introduc tivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta. 

Art. 484 
Taxe speciale 

 
„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe 
speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

- lei - 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021  

- lei - 
 

Nr. 
crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 
care s-au instituit aceste taxe speciale 

 
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 

ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

 Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 

Tarif pentru xerocopiere, format A4, în termen legal 
 de 30 de zile 
în aceeași zi 

 
 
0,5 lei/pag 
2 lei/pag 
 
 

 
 
0,5 lei/pag 
2 lei/pag 
 
 

 
 
Tarif pentru xerocopiere, format A3, în termen legal 
 de 30 de zile  
   în aceeași zi 

 

 
 
1 lei/pag 
3 lei/pag 
 

 

 
1 lei/pag 
3 lei/pag 
 

 

Taxa pentru eliberare copii după documente aflate în 
arhiva Primăriei, în termen legal 
  
de 30 de zile 
în aceeași zi 

  
 
16 lei/pag 
26 lei/pag 
 

 

 
 
16 lei/pag 

 26 lei/pag 
 
 

 
Taxa pentru eliberare copii „conform cu originalul” după 
documente aflate în arhiva Primăriei, în termen legal  
de 30 de zile 
în aceeași zi 
 

16 lei/act 
10 lei/act 

16lei/act 
31 lei/act 



 art.484 din Legea 227/2015 

 
Taxa specială pentru eliberarea certificatului de atestare 
flscala, de urgență, in aceeasi zi cu data depunerii cererii  

- persoane fizice 
- persoane juridice 

 
 

 
10 lei 
21 lei 

 
 
10 lei 
21 lei 
 

 art.484 din Legea 227/2015 

 
Taxa specială pentru eliberarea, de urgență, în acceași zi 
a adeverinței prin care se atesta deținerea in proprietate 
de bunuri mobile si imobile 

- persoane fizice 
- persoane juridice 

 

 
 
10 lei 
21 lei 

 
 
 
10 lei 
21 lei 
 

 Art. 18 din Legea nr. 333/2003 …  

Taxa pentru funcţionarea Serviciului public pentru apărarea avutului obştesc şi a bunurilor proprietate 
personală a cetăţenilor 

Paza proprietăţilor/clădirilor în comuna Brădești 
 

16 lei/clădire 
 

16 lei/clădire 
 

Bărbați între 18-60 ani, cu excepția pompierilor 
voluntari 63 lei/pers/an 63 lei/pers/an 

 Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 … 
Taxa pentru funcţionarea Serviciul public pentru situaţii 
de urgenţă 
Apărare împotriva încendiilor 

 
 
8 lei/clădire 

 
 

8 lei/clădire 

 
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. 
(5) și alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, republicată  

 
Taxa pentru salubritate, înfrumusețarea și dezvoltarea 
localității 

7 lei/pers/lună 7 lei/pers/lună 

 

Norme Metodologice din  data 2003-04-07 pentru Art. 5 din capitolul II  
1. În conformitate cu prevederile ordonanţei, pe teritoriul României pot desfăşura unul sau mai multe exerciţii comerciale pe rsoanele fizice şi juridice care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 
a) sunt constituite şi înregistrate legal; 
b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
c) deţin autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
d) au acordul primarului comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti pentru exercitarea activităţilor comerciale în zone publice în structuri 
de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau, după caz, sezonier. 
 

 OG.99/2000 art.5 

Taxa pentru eliberarea unor acorduri de functionare 
pentru desfasurarea unei activitati 
economice 

100 lei 100 lei 

 
Viza acord de functionare  20 lei/an 20 lei/an 

 Art. 7 alin. 1 ind. 6 din Legea nr. 50/1991 
Emitere autorizaţii de construire în regim de urgenţă, în 
termen de până la 7 zile lucrătoare. 

100 lei 100 lei 



 

 
Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului administrației și 
internelor nr. 1501/2006 
 
1. Taxe pentru înregistrarea vehiculelor 
pentru care nu există obligaţia înmatriculării:  
Sunt fundamentate de necesitatea acoperirii 
cheltuielilor ocazionate de inregistrarea 
vehiculelor pentru care nu este obligatorie 
inmatricularea. 
 
 
 
 
 
 

2. Procedura de înregistrare și de 
radiere a vehiculelor la nivelul primarului 
COMUNEI BRĂDEȘTIÂ, anexă la prezenta  

 
Taxă speciale pentru eliberarea certificatului de 
înregistrare 
 
Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită 
în vederea finanţării activităţii de înregistrare a vehiculelor 
care nu sunt supuse înmatriculării si reprezinta 
contravaloarea certificatului de inregistrare.  

10 lei 10 lei 

Taxe speciale pentru eliberarea plăcuțelor cu număr de 
înregistrare 
Taxa constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită 
în vederea acoperirii costului legat de eliberarea placutei 
cu numar pentru vehiculele pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării si reprezinta contravaloarea placutelor. 
Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant 
atât în numerar la casieria Primăriei comunei Brădești. 

52 lei 52 lei 

Taxă pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există 
obligativitatea înmatriculării: 

- tractoarele care nu se supun înmatriculării, maşinile şi 
utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de 
construcţii, agricole, forestiere, care păstrează sau nu 
caracteristicile de bază ale unui tractor, vehiculele cu 
tracțiune animală 

- mopedele 

 
 
 
26 lei 
 
16 lei 

 
 
 
26 lei 
 
16 lei 



REGULAMENT  
pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza UAT comuna Brădești, care nu se supun inmatricularii 

  
Cap. I  PRINCIPII GENERALE 
Art.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura inregistrarii vehiculelor care nu se supun inmatricularii si anume cele prevazute in anexa 
nr. 1, care face parte integrata din prezentul Regulament, conform prevederilor legale in vigoare, precum si evidenta si radierea acestora. 
Art.2 In sensul prezentului Regulament, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles: 

1. moped - autovehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h  şi care 
este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu 
ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 
350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului  cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea 
A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelo r rutiere, precum şi 
omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 
211/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utiliza t în mod curent pentru transportul de 
persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. 

Art.3 Pentru a circula pe drumurile publice din comuna Brădești, vehiculele pentru care nu exista obligatia inmatricularii, trebuie  sa fie in buna stare de 
functionare si sa indeplineasca conditiile tehnice minime stabilite in cartea tehnica de exploatare sau in fisa tehnica a vehiculului completata de 
solicitant pe propria raspundere. 
Art.4 Detinatorii de vehicule mentionate la art.1, persoane fizice si juridice cu domiciliul sau sediul in comuna Brădești, sunt obligati sa le inregistreze 
inainte de a le pune in circulatie si sa solicite radierea lor din evidenta, potrivit prezentului Regulament.  
Art.5 Detinatorii de vehicule inregistrate au obligatia sa monteze pe acestea, dupa caz, una sau doua placute cu numarul de inregistrare. 
 
Cap. II. VEHICULE 
Sectiunea 1 

Inregistrarea mopedelor, masinilor autopropulsate pentru  efectuarea de servicii sau lucrari, masinilor agricole sau forestiere, tractoarelor 
care nu se supun inmatricularii 

Art.6 Autoritatea competenta pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei Brădești, care nu se supun inmatricularii este 
Primaria comunei Brădești, prin Biroul financiar, contabilitate și urbanism. 
Art.7 Persoana fizica sau juridica care detine vehicule inregistrate in alte localitati si are sau isi stabileste domiciliul sau resedinta in comuna Brădești 
este obligata sa le inregistreze in termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori resedintei proprietarului sau mandatarului acestuia in comună. 
Art. 8 Inregistrarea vehiculului se face pe baza urmatoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, model prezentat in Anexa nr.1din prezentul Regulament;  
b) actul de proprietate al vehiculului; 
c) actul de identitate sau  certificatul de inregistrare eliberat de  Registrul Comertului; 
d) dovada platii taxei pentru vehiculele  care nu se supun inmatricularii eliberata de catre Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei ;  
e) cartea de identitate a vehiculului (dupa caz);  
f) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice (dupa caz); 
g) asigurarea obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie; 
h) dovada asigurarii obligatorie pentru raspundere civila (dupa caz); 
i) dovada asigurarii parcarii vehiculului intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii (dupa caz); 
j) fisa tehnica a vehiculului completata de solicitant pe propria raspundere; 
k) dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare, (chitanta, ordin de plata);  
l) dovada platii contravalorii placutei sau placutelor cu numarul de inregistrare;  
m) avizul privind accesul si circulatia pe drumurile publice din comuna Brădești, eliberat de Primăria comunei Brădești 
Primaria comunei Brădești,  precum si institutiile publice, aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Brădești sunt scutite de la plata taxei de 
inregistrare pentru vehicule. 

 

Constituie 
parte 

integrantă 
din 

ANEXA A1 



Art.9 Pentru fiecare vehicul inregistrat se elibereaza un certificat de inregistrare, model prezentat in Anexa nr.3 din Regulament care se inmaneaza 
personal solicitantului sau mandatarului acestuia. 
Art.10 La inregistrare, vehiculului i se atribuie un numar de inregistrare si, dupa caz, una sau doua placute cu numarul de inregistrare. 
Art.11  

a) Placutele cu numarul de inregistrare, trebuie sa aiba fondul reflectorizant, de culoare galbena, iar literele si cifrele, in relief, de culoare 
neagra; 

b) Numarul de inregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localitatii si denumirea abreviata a judetului, scrise cu l itere cu caractere 
latine, majuscule, precum si dintr-un numar de ordine format din cifre arabe. 

Art.12 In cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in certificatul de inregistrare, titularul acestuia este obligat sa 
solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou certificat de inregistrare, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare . 
Art.13 Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor neinregistrate ori care nu poarta  placuta sau placutele cu numarul de inregistrare, 
precum si circulatia acestora pe alte trasee decat cele stabilite in avizul de traseu. 

Persoanele juridice detinatoare de vehicule au urmatoarele obligatii: 
a) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleaca in cursa; 
b) sa instaleze la intrarile si iesirile din garaje si depouri indicatoare de prevenire privind conditiile de circulatie a acestora pe drumurile publice. 
 
Sectiunea 2 
Inregistrarea vehiculelor cu tractiune animala  
Art.14 Inregistrarea vehiculului  se face pe baza urmatoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, model prezentat in Anexa nr.2 din Regulament; 
b) actul de identitate; 
c) dovada asigurarii parcarii vehiculului intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile    legii (dupa caz); 
d) declaratie pe propria raspundere ca solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care solicita inregistrarea;  
e) dovada platii  contravalorii certificatului de inregistrare; 
f) dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de inregistrare. 

 
CAP.III Radierea din circulatie a vehiculelor care nu se supun inmatricularii 
 Art.15. Radierea vehiculelor prevazute la art. 1 se face de catre Primaria comunei Brădești prin Biroul financiar, contabilitate și  urbanism, la cererea 
proprietarului sau mandatarului acestuia in urmatoarele cazuri: 
a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia i ntr-un spatiu adecvat, detinut 
in conditiile legii; 
b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrarii vehiculului; 
c) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane , in conditiile legii;  
d) la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decat cea  care a efectuat inregistrarea; 
e) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv; 
f) in cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 30 de zile de la data inregistrarii plangerii la autoritatea  care a efectuat inregistrarea, la 
solicitarea proprietarului; 
g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiaza in baza hotararii instantei de judecata, conform legii de catre autoritatea 
care a efectuat inregistrarea; 
h) este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta. 
Art.16  Se radiaza din oficiu vehiculul abandonat ori fara stapan, in conditiile prevazute de lege, precum si vehiculul care a aparti nut unei persoane 
juridice desfiintate si pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de 1 an; 
Art.17  Radierea se comunica in termen de 30 de zile Serviciului de Impozite si Taxe  si detinatorului de catre Biroul financiar, contabilitate și urbanism, 
potrivit legii; 

 

 



Art.18  Radierea vehiculelor prevazute la art. 1 se face pe baza urmatoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, conform Anexei nr.4 la Regulament;  
b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in 

original si in copie; 
c) actul de proprietate al vehiculului in original si in copie; 
d) certificatul de inregistrare, in original. 
Art.19 Radierea se face prin retragerea certificatului de inregistrare si a placutei sau placutelor cu numarul de inregistrare. 
 
Cap. IV OBLIGATIILE DETINATORILOR DE VEHICULE 
Art.20 
(1) Proprietarul de vehicul, persoana fizica si persoana juridica cu domiciliul, sediul sau resedinta in comuna Brădești, este obligat: 
a) sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inregistrare, in cel mult 48 de ore de la constatare; 
b) sa solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus; 
c) sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de inregistrare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat in posesia acestuia; 
d) vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari,  tractoarele folosite in exploatari agricole si forestiere  trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu 
instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de autoritatea 
competenta. 
e) in circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie fie echipat cu: 
    -  instalatie de franare eficace; 
    -  sistem de avertizare sonora; 
    -  instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare  fonica si de protectie a mediului; 
    -  lumina de culoare alba in fata, respectiv lumina si dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie in spate; 
    -  lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, in fata si in spate; 
    -  placuta cu numarul de inregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fara a obtura vizibilitatea sistemului de ilumi nare si semnalizare. 

Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele 
omologate. 
f) in circulatia pe drumurile publice vehiculul cu tractiune animala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

- doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, in fata,  iar in spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, 
omologate, montate cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului;  

    - doua placute cu numarul de inregistrare care se amplaseaza in locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora si anume,  una pe partea 
stanga si una in partea din spate a vehiculului;  

- atunci cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori in alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul 
noptii   

-  vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in plus, in partea laterala stanga, cu cel putin o lumina de culoare alba  sau galbena, situata mai 
sus de nivelul rotilor; 

    -  mijloacele de semnalizare precum si dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena trebuie mentinute curate si intacte, iar 
vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportata; 

    - conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa 
fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic. 

Art.21 Circulatia in comuna Brădești a  vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii se va face in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 
 
 

 



Cap. V. SANCTIUNI SI CONTRAVENTII 
Art.22 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulment constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) cu amenda de la 100 - 500 lei pentru nedeclararea la organul emitent a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inregistrare, in cel mult 48 de 
ore de la constatare; 
b) cu amenda de la 100 - 500 lei, pentru nesolicitarea in termen de 30 de zile a eliberarii unui nou certificat de inregistrare, in cazul schimbarii oricaror 
date la proprietar ori la vehicul. 
Art.23 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre angajatii imputerniciti ai Biroul financiar, contabil itate și urbanism din cadrul 
Primariei comunei Brădești si ai Politiei Rutiere. 
 
Cap. VI  DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 
Art.24 Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurata conform legii prin: 
a) Biroul financiar, contabilitate și urbanism din cadrul Primariei comunei Brădești care  va primi si solutiona solicitarile referitoare la inregistrarea 
tuturor categoriilor de vehicule pentru care nu exista obligatia inmatricularii; 
b) Biroul financiar, contabilitate și urbanism din cadrul Primariei comunei Brădești va achizitiona placutele cu numerele de inregistrare, respectand 
prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice; 
c) Comuna Brădești, prin primar,  va asigura un spatiu de depozitare pentru vehiculele radiate din circulatie si abandonate pe domeniul public, 
vehiculele cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul, confiscate de Politia Rutiera, ce se vor 
valorifica in conditiile legii. 
Art.25 Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această operaţiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. 
Art.26 Primaria comunei Brădești va asigura rezolvarea cu celeritate si cu titlu gratuit a solicitarilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la 
identitatea detinatorilor de vehicule inregistrate si cu privire la evidenta lor, respectind prevederile Regulamentului nr. 679/27-apr-2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi priv ind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
Art.27 Pentru aspectele neprecizate de prezentul Regulament sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata prin Hotararea de 
Guvern nr. 56/2007 si a Legii  nr. 49/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunilor se face de Politia Rutiera. 
 

ANEXA NR. 1 Vehiculele care se supun procedurii inregistrarii sunt urmatoarele: 
a) troleibuzele;  
b) mopedele;  
c) tractoarele, cu exceptia celor care indeplinesc conditiile legale pentru  a fi inmatriculate la autoritatea competenta;  
d) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere;  
e) masinile autopropulsate pentru lucrari, cu roti, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor, avand cel putin doua axe si o  viteza 
maxima constructiva mai mare sau egala cu 6 km/h si masinile pentru lucrari altele decat cele autopropulsate: 
 1.  autocositoare; 
 2.  autoexcavator (excavator pe autosasiu); 
 3.  autogreder sau autogreper; 
 4.  buldozer pe pneuri; 
 5.  compactor autopropulsant; 
6.  excavator cu racleti pentru sapat santuri; 
7. excavator cu rotor pentru sapat santuri; 
8. excavator pe pneuri; 
9. buldoexcavator; 
10. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat; 
11. freza rutiera; 
 
 

 

 



 
12. incarcator cu o cupa pe pneuri; 
13. instalatie autopropulsata de sortare-concasare; 
14. macara cu greifer; 
15. macara mobila pe pneuri; 
16. macara turn autopropulsata; 
17. masina autopropulsata pentru oricare dintre urmatoarele: 

- lucrari terasamente 
- constructia si intretinerea drumurilor 
- decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri  
- finisarea drumurilor 
- forat 
- turnarea asfaltului 
- inlaturarea zapezii 
- masina folosita exclusiv pentru transportarea recoltei de pe camp 

18.sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne; 
19.tractor pe pneuri; 
20.troliu autopropulsat; 
21.utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor; 
22.masina pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa; 
23.masina pentru macinat si compactat deseuri; 
24.masina pentru marcarea drumurilor; 
25.masina pentru taiat si compactat deseuri; 

f) vehiculele urbane pe sine destinate circulatiei pe drumurile publice, inclusiv tramvaiele; 
g) vehiculele cu tractiune animala; 
h) orice alte autovehicule destinate circulatiei pe drumurile publice care nu se supun inmatricularii. 

   
 
ANEXA NR. 2 CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN INMATRICULARII 

 
Subsemnatul____________________ domiciliat in___________str______________ 
nr._____ bl.______et._____ ap.____posesor al C.I/B.I. seria____nr.________ eliberat de catre____________la data de___________  
CNP________________reprezentant al S.C_______________, cu sediul in____________ str___________________nr______ bl.________et.____ 
ap____. 
CF/CUI_______telefon______________solicit inregistrarea unui vehicul cu urmatoarele date de  identificare: 
1. Titular certificat de inregistrare_________________________________________ 
2. Adresa de domiciliu/sediu_____________________________________________ 
3 Data inregistrarii_____________________________________________________ 
4. Numarul de identificare al vehiculului(seria sasiului) _______________________ 
6. Marca____________   7. Tipul _________________8. Numarul de locuri_______ 
9. Cilindreea motorului (cmc)________________  10.Culoarea__________________ 
11. Seria cartii de identitate___________________12. Anul fabricatiei___________ 
 

 



Anexez prezentei, in copie, urmatoarele documente: 
- actul de proprietate al vehiculului; 
- actul de identitate sau dupa certificatul de inregistrare la Registrul comertului; 
- dovada de plata a taxei pentru vehicule lente sau pentru cele care nu se supun inmatricularii;  
- cartea de identitate a vehiculului (dupa caz);  
- dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice (dupa caz); 
- dovada asigurarii obligatorie pentru raspundere civila; 
- dovada asigurarii parcarii vehiculului intr-un spatiu adecvat; 
- fisa tehnica a vehiculului (dupa caz); 
- declaratia pe proprie raspundere cu urmatorul continut: 

- cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit conform dispozițiilor Codului Penal, declar u rmatoarele:___________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 Data,                                                                                Semnatura, 
                                     
                                                                                                         L.S. 
Date despre inregistrare: 
- data ridicarii certificatului de inregistrare_________ 
- numele si prenumele persoanei care a ridicat placuta cu numarului de inregistrare si certificatului de inregistrare, _________________________, 
CNP________________ 
 
ANEXA nr.4 la Regulament  
CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN INMATRICULARII  
Subsemnatul ________________________domiciliat in ______________, str.__________________,nr._____,bl._____,sc.____,apt.______ va rog sa-
mi aprobati radierea vehiculului________________, serie sasiu________________ din urmatorul motiv:_______________________________ 
_________________ _______________________________________________________________________ 
Anexez prezentei cereri urmatoarele documente;  

a) actul de identitate al solicitantului , in cazul persoanelor fizice sau certi ficatul de inregistrare al solicitantului , in cazul persoanelor juridice, in 
copie;  

b) certificatul de inregistrare al vehiculului, in original;  
c) placutele cu numarul de inregistrare;  
d) certificat fiscal de achitare al impozitului pe vehicul, la zi;  
e) copie a documentui care atesta dezmembrarea(dupa caz);  
f) copie a documentui care atesta scoaterea din Roman ia a vehiculului(dupa caz);  
g) copie a documentui care atesta furtul vehiculului(dupa caz);  
h) copie a documentui care atesta trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane (dupa caz);  
i) dispozitie  de radiere din oficiu (dupa caz).  
Data, Semnatura,  
Date despre radiere: -data ridicarii adeverintei de radiere;___________  
                                - numele si prenumele persoanei care a ridicat adeverinta de radiere _________________________,CNP_______________ 
 
 

 
 

 
CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și 
de funcționate a serviciilor de interes public local 

Anexa A1 
Face parte 
integrantă 

din Anexa A 



 SCOPUL ADOPTARII PREZENTULUI REGULAMENT : Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar. privind etapele si modalitatile ce 
trebuie indeplinire in procedura de instituire si percepere a taxelor speciale. 

 
II. DOMENIILE DE ACTIVITATE IN CARE SE ADOPTA TAXE SPECIALE 

Art.2.  Domeniile de activitate in care Consiliul Local poate institui taxe speciale sunt : 
- domeniul fiscal : pentru toate serviciile prestate contribuabililor in domeniul impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetului 

local ; 
- administrarea domeniului public si privat al comunei ; 
- asigurarea serviciilor publice – apa, canal, iluminat public, gospodarirea localitatii,salubrizare, spatii verzi ; 
- cultura, sport, agrement ; 
- piete, targuri, oboare ; 
- urbanism, 
- asistenta sociala ; 
- serviciul voluntar pentru situatii de urgenta; 
- autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare ; 
- cadastru, agricultura, pasunat; 
- evidenta populatiei si stare civila; 
- copiere si comunicare documente din arhiva Primariei. 

Domeniile de activitate prevazute in prezentul titlu se vor completa in functie de necesitatile comunitatii in conformitate cu prevederile legale. 
III.CONDITII DE INSTITUIRE A TAXELOR SPECIALE 
Art. 3.  Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice si juridice care se folosesc de serviciile pub lice locale pentru care s-au 
instituit taxele respective. 
Art.4. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza  de serviciile oferite de institutia publica/serviciul public de 
interes local. 
Art. 5. In vederea adoptarii taxelor speciale este necesar sa se prezinte un studiu de calculatie privind influenta taxei asupra functionarii serviciului 
public pentru care se instituie taxa. Studiul va cuprinde :  

- elementele de delimitare si identificare a serviciilor ce se vor efectua pentru persoanele fizice si juridice interesate  ; 
- perioada necesara pentru acoperirea cheltuielilor utilizate pentru functionarea serviciului ; 
- desemnarea compartimentului care realizeaza in mod efectiv serviciul public; 
- monitorizarea sumelor obtinute cu titlu de taxe speciale; 
- identificarea cu caracter generic a persoanelor fizice si juridice ce vor beneficia de serviciul public instituit. 

Art.6. Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile  prezentului Regulament se vor incasa intr -un cont distinct, deschis in afara bugetului 
local. 
Art.7. Contul de executie al veniturilor provine din incasarea taxelor speciale instituite conform prevederilor  prezentului Regulament ce va fi aprobat de 
catre Consiliul Local al comunei Brădești. 
Art.8. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate 
pentru infiintarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a aces tor servicii. 
Art. 9.  Taxele speciale se vor percepe numai dupa ce hotararile Consiliului Local prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunostinta publica. 
Art.10. Sumele incasate din taxele speciale ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, odata cu incheierea 
exercitiului bugetar. 
Art.11. Modul de indeplinire, stabilire, incasare, declarare, destinatia taxelor speciale, contraventiile si sanctiunile in domeniu se stabilesc prin hotarare 
a Consiliului Local,odata cu instituirea taxelor speciale. 
Art.12. Conditiile prevazute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru instituirea taxelor speciale.   
IV.MODALITATI DE CONSULTARE SI OBTINERE A ACORDULUI PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE- BENEFICIARE A SERVICIILOR PENTRU 
CARE SE INSTITUIE TAXE SPECIALE 
Art. 13. Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publicului cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre Consiliul Local 
al comunei Brădești,prin publicarea unui anunt referitor la aceasta actiune si afisarea la sediul propriu, intr -un spatiu accesibil publicului si prin 
publicarea pe site-ul Oficial al Primaiei comunei Brădești. 

 
Anuntul va cuprinde urmatoarele elemente : 
- expunerea de motive si raportul de specialitate privind necesitatea adoptarii actului normativ propus; 

 



Anuntul va cuprinde urmatoarele elemente : 
- expunerea de motive si raportul de specialitate privind necesitatea adoptarii actului normativ propus; 
- termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot transmite  in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare la proiectul 

supus dezbaterii 
Art. 14. Termenul limita de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunostinta publica a anuntului referitor la 
elaborarea proiectului de hotarare. 
Art.15. Autoritatea publica va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin care se propune instituirea de taxe speciale, daca acest 
lucru se solicita in mod expres de catre persoanele fizice si juridice, in termen de cel mult 10 zile de la data solicitarii acestui lucru. 
Art. 16. Daca nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotarare prin care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii 
Consiliului Local, in forma propusa de initiator. 

V.APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL A HOTARARILOR PRIN CARE SE INSTITUIE TAXE SPECIALE 
Art. 17.  Proiectul de hotarare prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii Consiliului local cu respectarea prevederilor OUG nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, si ale Regulamentului de Organizare si Functionare a autoritatii aprobat prin Hotârârea Consiliului Local 
Brădeşti nr. 48/2016.  
Art. 18. Hotararile prin care se stabilesc taxele speciale se adopta prin votul majoritatii consilierilor in functie si vor fi aduse la cunostinta publica. 
Art. 19. Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de la aducerea lor la cunostinta publica. Dupa 
expirarea acestui termen, Consiliul Local al comunei Brădești se va intruni cat mai curand posibil si va delibera asupra contestatiilor primite. 

VI. DISPOZITII FINALE 

Art. 20. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare. 
 
REGULAMENT Privind adoptarea taxelor speciale pentru eliberarea unor documente 
Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a 
taxelor speciale. 
Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile administratiei publice locale hotarasc administrarea si 
gestionarea serviciilor publice create in interesul persoanelor fizice si juridice. 
Art. 3. Cuantumul taxelor speciale se stabilieste anual prin hotarari ale Consiliului Local, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru 
finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale compartimentelor și birourilor de specialitate si Serviciilor Publice locale. 
Art. 4. Taxele speciale instituite in baza art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, sunt: 

a) taxe speciale de urgenta pentru persoane fizice si juridice 
-  adeverinte prin care se atesta detinerea in proprietate de bunuri mobile si imobile;  
- certificate fiscale pentru persoane fizice si juridice; 

b) taxe speciale pentru: 
- autentificare documente; 
- cautare acte in arhiva; 
- eliberare xerocopii arhiva. 
Art. 5. Taxele speciale mai sus mentionate se achită anticipat și sunt fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de: 
- investitii in echipament hardware si software; 
- mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic; 
- asigurarea consumabilelor, birotica, papetarie; 
- achizitionarea arhivei electronice. 
Art. 6. Taxele speciale se adopta pentru functionarea Compartimentelor și birourilor de specialitate si Servicii lor Publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice. Sumele provenite din taxele speciale se vor incasa la casieria Primăriei comunei Brădești, in bugetul local. 
Art. 7. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit 
taxele respective. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
Anexa 
B 

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2020 
 - lei - 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  PENTRU ANUL 2021 
-  lei - 

Art. 486 alin. (1)    
 Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice: se 

datorează de către persoanele fizice autorizate, intreprinderi 
individuale și societăți comerciale care desfac produse 
ambulatoriu cu ocazia zilelor localităților comunei Brădești: 

A) pentru autoturisme 
B) pentru autocaminoane și autobuze 
C) standuri pentru comercializarea produselor 

 
 
 
 
 
16 lei/zi 
52 lei/zi 
105 lei/zi 

 
 
 
 
16 lei/zi 
52 lei/zi 
105 lei/zi 

 Închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică şi privată a 
comunei Brădești se stabilește pentru: 

 
 

A. Închirierea sălilor Căminului Cultural din satul Brădești, 
pentru organizarea evenimentelor de genul: 
 
1. nuntă 

 
2. bal 

 
3. diferite manifestări sub 50 de persoane 

 
4. înmormântare 

 
 
 
 
 
 
 
471 lei + 1000 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități (apă, canalizare, gaz, 
electricitate)  
366 lei + 1000 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități  
262 lei + 1500 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități  
52 lei + 1000 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități  
 

 
 
 
 
 
471 lei + 1000 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități (apă, canalizare, gaz, 
electricitate)  
366 lei + 1000 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități  
262 lei + 1500 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități 
52 lei + 1000 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități  

 
B. Închirierea sălilor Căminului Cultural din satul Tîrnovița, 

pentru organizarea evenimentelor de genul: 
1. nuntă 

 
2. bal 

 
3. diferite manifestări sub 50 de persoane 

 
4. înmormântare  

 
 

 
 
 
523 lei + 1500 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități (apă, canalizare, gaz, 
electricitate)  
366 lei + 1500 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități  
262 lei + 1500 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități  
52 lei + 1000 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități 
 

 
 
523 lei + 1500 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități (apă, canalizare, gaz, 
electricitate)  
366 lei + 1500 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități  
262 lei + 1500 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități 
52 lei + 1000 lei garanție +contravaloarea 
consumului de utilități 



 
Pentru spectacolele copiilor, organizate de directorul Căminului Cultural, 
urmate de petreceri de scurtă durată, sau spectacolele organizate de 
școlile generale și grădinițele de copii 

 

 
nu se percep taxe 

 
nu se percep taxe 

 
Taxa de utilizare a Bazei Sportive din Comuna Brădești 

 

a) 63 lei/oră – activităţi sortive + 10 lei/oră 
pentru utilizarea vestiarelor, în caz de 

solicitare 

b)  63  lei/oră/persoaă -  activităţi individuale 

sau pe perechi, + 10 lei/oră pentru utilizarea 

vestiarelor, în caz de solicitare. 

- abonamente lunare, care se pot solicita 

pentru 8 ore/lună, costul fiind de 400 lei/ luna 

 În cazul abonamentelor se acordă o reducere 
de 28 % din taxele de utilizare prevăzute la art. 

24 alin. 1 lit. a) şi b) din Regulamentul aprobat 
prin HCL nr. 41/2015. 

 
a) 63 lei/oră – activităţi + 10 lei/oră pentru 
utilizarea vestiarelor, în caz de solicitare 

b) 63 lei/oră/persoană-activităţi individuale sau 
pe perechi + 10 lei/oră pentru utilizarea 
vestiarelor, în caz de solicitare 

- abonamente lunare, care se pot solicita pentru 
8 ore/lună, costul fiind de 400 lei/ luna  În cazul 
abonamentelor se acordă o reducere de 28 % 
din taxele de utilizare prevăzute la art. 24 alin. 1 
lit. a) şi b) din Regulamentul aprobat prin HCL 
nr. 41/2015 

*) Art. 486 alin. (3)  Procedurile privind calcularea și plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) și (2) se cuprind în anexa B.1 care face parte integrantă din anexa B.  

 
CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa 

B1 
Procedurile privind calcularea și plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) și (2) face 

parte 
integran
tă din 
anexa B 

I. Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice se datorează de către persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale și 
societăți comerciale care desfac produse ambulatoriu cu ocazia zilelor localităților comunei Brădești, zilele satului Brădeșt i și satului 
Tîrnovița și se stabilește diferențiat pe trei categorii, astfel: 

A. pentru autoturisme 
B. pentru autocaminoane și autobuze 
C. standuri pentru comercializarea produselor 

Cuantumul taxei se stabilește de către consiliulu local, având o valoare fixă în funcție de fiecare categorie în parte. Taxa se va plăti anticipat sau 
în ziua ocupării locului public. Persoanele interesate vor depune o cerere la compartimentul de impozite și taxe al comunei Brădești, aceasta 
fiind supusă aprobării primarului, după aprobare solicitanții urmând să achite taxa la caseria Primăriei comunei Brădești iar  pe baza chitanței li 
se va indica locul unde vor putea să-și localizeze autovehiculele sau standul cu produse. 

 



II. Închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică şi privată a comunei Brădești se stabilește pentru: 
A. Închirierea sălilor Căminului Cultural din satul Brădești, pentru organizarea evenimentelor de genul: 

1. nuntă 
2. bal 
3. diferite manifestări sub 50 de persoane 
4. înmormântare 
 

B. Închirierea sălilor Căminului Cultural din satul Tîrnovița, pentru organizarea evenimentelor de genul:  
1. nuntă 
2. bal 
3. diferite manifestări sub 50 de persoane 
4. înmormântare 

 
Pentru fiecare eveniment în parte se va percepe o taxă în cuantum fix, care se stabilește de consiliul local, precum și o garanție, care se va 
restituti solicitanților proproțional, în funcție de starea în care restituie sala închiriată. Totodată solicitanții trebuie să achite și contravaloarea 
consumului de utilități (gaz, canalizare, apă, electricitate), în funcție de indicele contoarelor, care se vor citi anterior începerii evenimentelor 
pentru care s-a închiriat sala.  
 
În ceea ce privește spectacolele copiilor, organizate de directorul Căminului Cultural, urmate de petreceri de scurtă durată, sau specta colele 
organizate de școlile generale și grădinițele de copii, pentru acestea nu se percep taxe. 
Persoanele interesate vor depune o cerere la compartimentul de impozite și taxe al comunei Brădești, aceasta fiind supusă aprobării primarului, 
după aprobare solicitanții urmând să achite taxa la caseria Primăriei comunei Brădești, urmând să -și primească chitanța care atestă efectuarea 
plății. Garanția se depune la caseria Primăriei comunei Brădești, care se va restituti solicitanților proproțional, în funcție de starea în care 
restituie sala închiriată. După organizarea evenimentului solicitanții vor achita și contravaloarea consumului de utilități, în caz contrar aceasta 
se va reține din garanția depusă. 

 

III. Taxa de utilizare a Bazei Sportive din Comuna Brădești 
A fost instituită și stabilită prin HCL nr. 41/2015 privind aprobarea regulamentului de utilizare a Bazei Sportive Multifuncț ionale și Spațiu de 
Recreere din Comuna Brădești, diferențiat, în funcție de grupul de persoane care utilizează baza sportivă, astfel:  

a) activităţi sportive pe echipe (fotbal, handbal, baschet, tenis de câmp, tenis cu piciorul, etc.), la care se adaugă contrava loarea utilizării vestiarelor, în caz 
de solicitare 
b)  activităţi individuale sau pe perechi (tenis de câmp, gimnastică de întreţinere sau de recuperare),  la care se adaugă contravaloarea utilizării vestiarelor, 
în caz de solicitare. 
Solicitanţii pot beneficia de abonamente lunare, de comun acord cu persoana responsabilă cu administrarea bazei sportive. Abonamentele se pot sol icita 
pentru 8 ore/lună, costul lor fiind de 400 lei/ luna. 
 În cazul abonamentelor se acordă o reducere de 28 % din taxele de utilizare prevăzute la art. 24 alin. 1 lit. a) şi b) din Regulamentul aprobat prin HCL nr. 
41/2015. 
Baza sportivă poate fi utilizată, conform orarului de funcţionare, pentru desfăşurarea activităţilor sportive de către următoarele categori i de persoane: 
a) preşcolarii şi elevii din sistemul de învăţământ şi de educaţie; 
b) sportivii asociaţiilor şi cluburilor sportive înregistrate; 
c) asociaţii nonguvernamentale care funcţionează pe teritoriul comunei Brădeşti; 
d) persoane fizice şi juridice din comuna si alte localitati. 
Utilizatorii prevăzuţi la it. a) şi b) au acces în baza sportivă gratuit, numai în prezenţa cadrului didactic sau a antrenorului si cu echipament  sportiv  
obligatoriu. Accesul in spatiul desfasurarii activitatilor sportive NU se face  cu incaltaminte de strada. În aceste situaţii, cadrele didactice şi antrenorii 
răspund de acţiunile şi faptele acestora. 
Utilizatorii prevăzuţi la lit. c) şi d) au acces în sală numai dacă prezintă chitanţa de achitare a taxei de utilizare care se plătește anticipat la caseria 
Primăriei Comunei Brădești, cu aprobarea primarului. 

 

 
 
 



 
REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL 

Anexa C 

Nr. 
crt. Temeiurile juridice 

1. 
Art. 456 alin. (2) … 
Se acordă scutirea de la plata a impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: 
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale,  altele decât cele prevăzute la art. 
456 alin. (1) lit.x) din Codul fiscal, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
b) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
c) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ pentru care se datorează taxa pe cladire. 
d) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în  perioada 6 martie 1945—22 
decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de  interes public; 
e) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut 
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes 
public; 
f) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut 
comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 
g) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s -a produs evenimentul;  
h) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori 
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;  
i) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară 
j) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive. 

2. 
Art. 464 alin. (2) … 
Se acordă scutirea de la plata a impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru 
care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;  

c) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii 
sociale; 

d) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
e) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
f) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
g) suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor; 
h) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate 

din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;  
i) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabula rea în cartea funciară pe 

cheltuială proprie; 
3. 
Art. 456 alin. 4 + 464 alin. (4) … 
Impozitul pe terenurile și clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o 
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 



4. 
Art. 476 alin. (2) … 
Se acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor  pentru: 

a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral 
sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 

b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu 
modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în 
documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii; 

c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor 
respective. 

5. 
Art. 485 alin. (1) … 
Se acordă scutirea de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice: 
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia 
incintelor folosite pentru activităţi economice; 
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni 
cu caracter umanitar, social şi cultural; 
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane 
aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minor ilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate 
6. 
Art. 487 alin. (1) … 
Se acordă scutirea de la plata taxelor instituite conform art. 486 (alte taxe locale) următoarelor persoane fizice sau juridice: 
a)veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b)persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
c)instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia 
incintelor folosite pentru activităţi economice; 
d)fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni 
cu caracter umanitar, social şi cultural; 
e)organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane 
aflate în dificultate, în condiţiile legii. 

Art. 4871: Termenul de depunere a documentelor 
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se 
aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care  
sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv. 

 
Anexele A, B și C fac parte integrantă din prezenta anexă. 
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II.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru  
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2  

1) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se 
actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;” 

2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  
……………………………………………………………………………… 
   b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege;  
……………………………………………………………………………… 
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice.” 

 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  

PENTRU ANUL 2020 
 - lei - 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  

PENTRU ANUL 2021 
-  lei - 

 

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:  
a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei; 5001) … 202) 5001) … 202)  
b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4) lei;  5011) … 5.0002) … 403) …  5004) 5011) … 5.0002) … 403) …  5004)  
c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) lei; 5.0011) … 25.0002) … 3553) …  5.0004) 5.0011) … 25.0002) … 3553) …  

5.0004)  
d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) lei; 

25.0011) … 50.0002) … 1.3553) …  25.0004) 
25.0011) … 50.0002) … 1.3553) …  

25.0004)  
e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) lei; 

50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …  50.0004) 
50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …  

50.0004)  
f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei. 250.0001) … 6.1052) … 250.0003)   250.0001) … 6.1052) … 250.0003)    
Art. 4 
(1)În cazul acţiunilor posesorii taxa judiciară de timbru se calculează la o valoare care se stabileşte la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită. 
(2)Taxa judiciară de timbru pentru acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din 
valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul. În cazul cererilor care au ca obiect servituţi taxa judiciară de timbru se calculează prin raportare la 
20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituţii. 

 

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:   
a)stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora; 
b)stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar; 
c)creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună - 3% din valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită; 
d)cererea de raport - 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită; 
e)cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive - 3% din valoarea părţii de rezervă supusă reîntregirii prin reducţiunea liberalităţilor; 
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% din valoarea masei partajabile. 
(2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din 
valoarea masei partajabile. 

 

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale 
prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită 
în continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu ……1) lei, dacă valoarea 
cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare 
depășește ……4) lei. 

501) … 2.0002) … 2003) …  2.0004) 501) … 2.0002) … 2003) …  2.0004) 

 

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din 
Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei. 200 200  



(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate 
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de 
procedură civilă, se taxează cu …… lei. 

100 100  

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt 
neevaluabile în bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de 
ordonanță președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei, 
dacă valoarea acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei 
depășește 2.0005) lei. 

201) … 502) … 2.0003) …  2004) …2.0005) 
201) … 502) … 2.0003) …  2004) 

…2.0005) 

 

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele 
morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează 
cu …… lei. 

100 100  

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la 
instanțele judecătorești:  100 100  
(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este 
accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea 
unui act juridic patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu 
depășește 5.0002) lei, și cu 3003) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 
5.0004) lei. 

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004) 501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004) 
 

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:   
a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – 
pentru care se solicită recuzarea - …… lei; 100 100  
b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 100 100  
c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20 20  
d) cereri de perimare - …… lei; 20 20  
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile 
judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei 20 20  
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în 
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… 
lei;  

20 20  

g)cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează 
părţilor; 

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei 
judecare a fost suspendată 

 
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei; 50 50  
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci 
când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină; 0,20 0,20  
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru 
fiecare exemplar de copie - …… leu/pagină; 1 1  
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau 
situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele 
aflate în arhiva acestora - …… leu/pagină; 

1 1  

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe 
hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei 
pentru fiecare exemplar de copie. 

5 5  

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:   – În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel: 
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile 
judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei; 20 20  



b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… 
lei. 50 50 

 

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea 
bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când 
acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă 
acestei contestații nu poate depăși suma de ……1) lei, indiferent de valoarea 
contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, 
contestația la executare se taxează cu ……2) lei. 

1.0001) … 100 1) 1.0001) … 100 1) 

 

(3) În cazul în care prin contestaţia la executare silită se invocă, în condiţiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedură civilă, şi motive de fapt sau de drept 
privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileşte potrivit art. 3 alin. (1) din OUG nr. 80/2013. 

 
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 
……1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru 
cererile a căror valoare depășește ……4) lei. 

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004) 501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004)  

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:   – Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează: 
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să 
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de 
mediere - …… lei; 

20 20  

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect 
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu 
…… lei; 

1001) … 1.0002) 1001) … 1.0002)  

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii 
de soluționare a contestației - …… lei. 20 20  
Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum 
urmează:   
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului 
acestora - …… lei; 300 300  
b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute 
în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, 
precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei; 

200 200  

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop 
lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, 
precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei. 

100 100  

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:  
a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru 
constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor 
de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea 
oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru 
asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - …… lei; 

100 100 
 

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor 
născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei; 

100 100  

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, 
desene și modele industriale - …… lei. 300 300  

https://idrept.ro/00150142.htm


Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele 
judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 
privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 
503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea ș i lichidarea 
voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se 
taxează cu …… lei. 

200 200 

 

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări 
în registrul comerțului se taxează cu …… lei. 100 100  
Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:   
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în 
continuare Codul civil - …… lei;  

200 200  

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din 
Codul civil - …… lei; 100 100  
c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul 
civil - …… lei; 50 50  
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației 
compensatorii - …… lei; 50 50  
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect 
stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției 
părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al 
altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința 
familiei - …… lei fiecare cerere; 

20 20 
 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit 
legii, de taxă de timbru. 20 20  
Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al 
unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează :  
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului 
pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a 
oricărui altui înscris - …… lei; 

50 50  

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor 
suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult 
de …… lei. 

300 300  

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum 
urmează:   
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici 
sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care 
au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei; 

100 100  

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act 
notarial - …… lei. 20 20  
Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 
188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:  20 20  
Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de 
constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva 
hotărârii pronunțate se taxează cu …… lei.  

20 20  

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în 
discuție fondul dreptului, se taxează cu …… lei. 50 50  



Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau 
mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei. 20 20  

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:   – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează: 
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, 
destinate a fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie; 10 10  
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei; 300 300  
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic 
și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia 
în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic 
European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în 
vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale 
Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea 
calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în 
Confederația Elvețiană - …… lei; 

100 100 

 

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării 
profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în 
condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și 
completările ulterioare - …… lei.  

100 100 
 

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:  
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de 
prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei; 20 20  
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în 
bani, dar nu mai puțin de …… lei. 20 20  
Apelul incident şi apelul provocat se taxează potrivit regulilor prevăzute la alin. (1).  
Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei 
dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) 
pct. 1-7 din Codul de procedură civilă. 

100 100  

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de 
drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 
50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în 
aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se 
taxează cu ……) lei. 

1001) … 1002) 1001) … 1002) 
 

(3) Recursul incident şi recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) şi (2).  
Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, 
după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:  20 20  
(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 50 50  
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele 
hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei. 100 100  
Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de ……  
lei. 

100 100  
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire 
invocat. 

100 100  
(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare 
motiv invocat. 

100 100  



Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor 
scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei. 20 20  
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