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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500 – oraş Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300

e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

                               Anexa la HCL nr.183/18.12.2009

I.CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE 
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, 
ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE 
SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)
- CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI

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

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

Valoarea impozabilă
- lei/m2 -

Valoarea impozabilă
- lei/m2 -

Tipul clădirii
Cu instalaţii 

de apă, 
canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative)

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative)

Fără 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire

0 1 2 3 4

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic şi/sau chimic

669         397 806 478

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

182 114 219 137

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

114 102 137 123

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

68 45 82 54

E.În cazul contribuabiluli care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol,demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-D                                                                                                                               

75% din suma 
care s-ar 
aplica clădirii

75% din suma 
care s-ar 
aplica clădirii

75% din suma 
care s-ar 
aplica clădirii

75% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii

F. În cazul contribuabiluli care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol,demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri dâecât cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

50% din suma 
care s-ar 

aplica clădiri

50% din suma 
care s-ar 

aplica clădiri

50% din suma 
care s-ar 

aplica clădiri

50% din 
suma care 
s-ar aplica 

clădiri

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, 
se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
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(5) Valoarea impozabilă a clădirii la persoanele fizice se ajustează în funcţie de rangul 
localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform 
alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Rangul localităţii
Zona în cadrul localităţii

0 I II III IV V

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

1) cota de impozitare pentru cladirile proprietatea persoanelor fizice este de 0.1 % din 
valoarea impozabila;

2)  cota impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice ce se aplica asupra valorii de 
inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, este de 1,3 %

3) cota impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice care nu au 
efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 2007, ce se aplica asupra 
valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, este de 8 %.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
contribuabilii persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se 
acordă o bonificaţie de 5 %. 

- CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN

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

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2009
- lei/ha**) -

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010
- lei/ha**) -

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

Zona în 
cadrul 

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

A 7.404 6.148 5.401 4.681 636 509 8.921 7.408 6.508 5.640 766 633

B 6.148 4.648 3.768 3.180 509 382 7.408   5.600 4.540 3.832 613 460

C 4.648 3.180 2.385 1.511 382 254 5.600 3.832 2.874 1.821 460 306

D 3.180 1.511 1.261 880 249 127 3.832 1.821 1.519 1.060 300 153

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art. 258 alin. (4)

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 
2009

- lei/ha**)-

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2010

Zona
- lei/ha -

Nr. 
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

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

1 Teren arabil 24 18 16 13 28 21 19 15

2 Păşune 18 16 13 11 18 16 13 11

3 Fâneaţă 18 16 13 11 18 16 13 11

4 Vie 33 25 20 13 40 30 24 16

5 Livadă 38 33 25 20 46 40 30 24

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră

20 15 13 11 24 18 16 13

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

8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X
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9 Neproductiv X X X X X X X X

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, 
în condiţii similare impozitului pe teren.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile 
respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr. 348/2004
privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând 
seama de faptul că 1 m2 = 0,0001 ha.

5)Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător, 
prevăzut în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie

0 8,00

I 5,00

II 4,00

III 3,00

IV 1,10

V 1,00

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

- lei/ha -

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 
2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2010Nr. 

crt.
Zona

Categoria de folosinţă
Zona Zona

0 1 A B C D A B C D

1 Teren cu construcţii 22 20 18 16 27 24 22 19

2 Arabil 36 34 32 30 43 41 39 36

3 Păşune 20 18 16 14 24 22 19 17

4 Fâneaţă 20 18 16 14 24 22 19 17

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

40 38 36 34 48 46 43 41

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X X X X X

S6 Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. Crt. 6.1

40 38 36 34 48 46 43 41

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

7 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu excepţia 
celui prevăzut la nr. Crt. 7.1

12 10 8 6 14 12     10 7

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 
de ani şi pădure cu rol de 
protecţie

X X X X X X X X

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole

4 3 2 1 5 4 2 1

8.1 Teren cu amenajări piscicole 24 22 20 18 29 27 24 22

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

10 Teren neproductiv X X X X X X X X

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, 
în condiţii similare impozitului pe teren.
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In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea 
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de 
mai sus, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 alin.(5):

Rangul localităţii
Zona în cadrul localităţii

0 I II III IV V

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95

D 2.30 2.20 2.10 2.00 0.95 0.90

2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 
contribuabilii persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, 
se acordă o bonificaţie de 5 %.

- CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE 
MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

Art. 263 alin. (2)

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică Suma,în lei,pentru fiecare
grupă de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare 
grupă de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

7 9

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 
2000 cm3 inclusiv

15 21

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 
2600 cm3 inclusiv

30 43

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 
3000 cm3 inclusiv

60 86

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 
cm3

120 174

6. Autobuze, autocare, microbuze 20 28

7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

25 36

8. Tractoare înmatriculate 15 21

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

.Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul 
fiscal 2010

../Application Data/Microsoft/Word/00070190.htm
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Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul în lei pentru 
vehiculele angajate exclusiv în 

operaţiunile de transport 
intern

Impozitul în lei pentru 
vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport 
intern şi internaţional

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de
suspensie

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehicule cu 
alt sistem 

de 
suspensie

I Vehicule cu două axe

1 Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult 
de 13 tone

0 102 0 127

2 Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult 
de 14 tone

102 282 127 352

3 Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult 
de 15 tone

282 396 352 495

4 Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult 
de 18 tone

396 897 495      1.121

II Vehicule cu trei axe

1 Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult 
de 17 tone

        102 177 127 221

2 Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult 
de 19 tone

177         364 221 454

3 Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult 
de 21 tone

364 472 454 589

4 Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult 
de 23 tone

472 727         589 908

5 Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult 
de 25 tone

727 1.129 908 1.412

6 Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult 
de 26 tone

727 1.129 908 1.412

III Vehicule cu patru axe

1 Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult 
de 25 tone

472 478 589 598

2 Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult 
de 27 tone

478         747 598 933

3 Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult 
de 29 tone

747 1.185 933 1.481

4 Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult 
de 31 tone

1.185 1.758 1.481     2.197

5 Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult 
de 32 tone

1.185 1.758 1.481 2.197

Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de 
Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin.(1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grela de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, 
aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi 
leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Cmunităţilor Europene.
Art.263 alin.(5)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul în lei pentru 
vehiculele angajate exclusiv 
în operaţiunile de transport 

intern

Impozitul în lei pentru 
vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport 
intern şi internaţional

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie
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sau un 
echivalent 
recunoscut

sau un 
echivalent 
recunoscut

I Vehicule cu 2+1 axe

1 Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult 
de 14 tone

0 0 0 0

2 Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult 
de 16 tone

0 0 0 0

3 Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult 
de 18 tone

0 46 0 58

4 Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult 
de 20 tone

46 105 58 131

5 Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult 
de 22 tone

105 246 131 307

6 Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult 
de 23 tone

246 318 307 397

7 Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult 
de 25 tone

318 573 397 716

8 Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult 
de 28 tone

573 1.005 716 1.256

II Vehicule cu 2+2 axe

1 Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult 
de 25 tone

99 230 123 287

2 Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult 
de 26 tone

230 377 287 471

3 Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult 
de 28 tone

377 553 471 692

4 Masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult 
de 29 tone

553 668 692 835

5 Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult 
de 31 tone

668 1.097 835 1.371

6 Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult 
de 33 tone

1.097 1.522 1.371 1.902

7 Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult 
de 36 tone

1.522 2.311 1.902 2.888

8 Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult 
de 38 tone

1.522 2.311 1.902 2.888

III Vehicule cu 2+3 axe

1 Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult 
de 38 tone

1.211 1.686 1.514 2.107

2 Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult 
de 40 tone

1.686 2.291 2.107 2.863

IV Vehicule cu 3+2 axe

1 Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult 
de 38 tone

1.070 1.486 1.338 1.857

2 Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult 
de 40 tone

1.486 2.055 1.857 2.569

3 Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult 
de 44 tone

2.055 3.040 2.569 3.800

V Vehicule cu 3+3 axe

1 Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult 
de 38 tone

609 737 761 921

2 Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult 
de 40 tone

737 1.100 921 1.375

3 Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult 
de 44 tone

1.100 1.751 1.375 2.189

Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia 
Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin.(1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grela de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori 
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vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 
1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Cmunităţilor Europene

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

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010Masa totală maximă autorizată

Taxa, în lei Impozitul, în lei

a. Până la 1 tonă inclusiv 8 9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 44 52

d. Peste 5 tone 55 66

Art.263 alin.(7)                               Mijloace de transport pe apa
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
personal

15 21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40 57

3. Bărci cu motor 150 217

4. Nave de sport şi agrement*) Intre 0 si 800 între 0 şi 800

5. Scutere de apă 150 217

6. Remorchere şi împingătoare: X X

a) până la 500 CP inclusiv 400 528

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 650                  858

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1000 1.320

d) peste 4.000 CP 1600 2.112

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

130 171

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 130 171

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

200 289

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 350 506

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului 
cod.

2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul 
an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului 
respectiv, se acordă o bonificaţie de 5 %.

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

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

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei

a) Până la 150 m2, inclusiv 5 6

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv 6 7

c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv 8 9

d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv 10 12

e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 12 14

f) Peste 1.000 m2 10 + 0,01 lei/m2 pentru 
fiecare m2 care depăşeşte 

14 + 0,01 lei/m2 pentru 
fiecare m2 care depăşeşte 
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1.000 m2 1.000 m2

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

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

7 8

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de construire pentru chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, 
situate pe căile şi în spaţiile publice, 
precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 
firmelor şi reclamelor

7 8

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie 
şi televiziune prin cablu

10 13

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului 
de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, 
de către primari sau de structurile 
de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean

13 15

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

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

15 20

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

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

23 33

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

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

20 26

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

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

X

a) unitati fara restaurant 100 260
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b) unitati cu restaurant 200 360

Viza anuala a autorizatiei de functionare reprezinta 50 % din taxa pentru eliberare.

- CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 
PUBLICITATE

Art. 270-Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate se stabileşte  în  cotă de 3% din 
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate ce urmează a se incasa in urma  contractului 
încheiat, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
Toţi contribuabilii care realizează venituri din servicii de reclamă şi publicitate au obligaţia 
depunerii de  declaraţii lunare sau anuale, după caz.
               

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

Taxa pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate:

- lei/m2 sau fracţiune de m2

-
- lei/m2 sau fracţiune de m2

-

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

25 33

Art. 271 alin. (2)

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

20 24

Toţi contribuabilii  care  utilizează mijloace de  reclamă, publicitate  şi afişaj au obligaţia 
conform prevederilor art.271(5) să  depună o declaraţie anuală la Compartimentul Impozite 
şi taxe din cadrul Primăriei  oraşului Nădlac în termen de  30 zile de la afişare (pentru cele 
noi) sau de la orice modificare.

- CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2010

Manifestarea artistică sau 
activitatea distractivă:

- lei/m2 - - lei/m2 -

a) în cazul videotecilor 0.05 0.05

Art. 275 alin. (2)

b) în cazul discotecilor 0.1 0.1

3)Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu 
coeficientul de corecţie corespunzător, precizat în tabelul următor:

Rangul localităţii Coeficient de corecţie

0 8,00

I 5,00

II 4,00

III 3,00

IV 1,10

V 1,00

CAP.VIII TAXA HOTELIERA
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Art.278- Cota taxei hoteliere se stabileste la 5% si se aplica la tariful practicat de  
unitatile hoteliere pentru fiecare persoana pentru intreaga perioada de cazare.

CAP.X ALTE TAXE LOCALE

1.TAXA PENTRU VECULE LENTE

1.autocositoare...............................................................................10
2.autoexcavator (excavator pe autoşasiu)...........................................15
3.autogreder sau autogreper.............................................................15
4.buldozer pe pneuri........................................................................37
5.compactor autopropulsat...............................................................10
6.excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat
  şanţuri sau excavator pe pneuri.......................................................15
7.freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat.........15
8.freză rutieră.................................................................................25
9.încărcător cu o cupă pe pneuri........................................................10
10.instalaţie autopropulsată de sortare-concasare................................10
11.macara cu greifer........................................................................15
12.macara mobilă pe pneuri..............................................................15
13.macara turn autopropulsată..........................................................20
14.maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele......................15
a)lucrări de terasamente;
b)construcţia şi întreţinerea drumurilor;
c)decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;
d)finisarea drumurilor;
e)forat;
f)turnarea asfaltului;
g)înlăturarea zăpezii;
15.şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne...........................10
16.tractor pe pneuri...........................................................................37
17.troliu autopropulsat.......................................................................15
18.utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor...........................15
19.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă..............10
20.vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri.....................................15
21.vehicul pentru marcarea drumurilor.................................................10
22.vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri..........................................15

2.TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC

Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice, altele decât cele special amenajate 
(piaţă), precum şi suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii, 
standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume stabilite 
prin hotărâri ale consiliilor locale, după caz, se stabileşte după cum urmează :

ANULNR.
CRT

S P E C I F I C A Ţ I E
2009 2010

I. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu aparate, standuri, tonete  
pentru vânzarea de produse sau prestări servicii în faţa magazinelor unde îşi desfăşoară 
activitatea contribuabilii respectivi
1. aparate pop-corn, vată de zahăr 5 lei/mp/zi
2. aparate îngheţată, alte automate de produse 5 lei/mp/zi
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3. aparate frigorifice 0,1 lei/mp/zi 0,8 lei/mp/zi
4.standuri pentru comercializare flori şi/sau legume fructe 2 lei/mp/zi
5.expunere mărfuri diverse 0,2 lei/mp/zi

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, achitarea taxei se face anticipat ٭
odată cu aprobarea cererii pentru perioadă specificată în cerere.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu aparate, standuri, tonete, 
gherete,  cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural sportive (Zilele oraşului, festivaluri, 
sărbători).
1. pentru 1(una ) zi 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi
2. între 2 – 5 zile 7 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi

II.

3. peste 5 zile 1 leu/mp/zi 3 lei/mp/zi
 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, cu minimum 5 zile înaintea ٭
evenimentului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în 
cerere.

III. Taxa ocupare domeniul public şi /sau privat al oraşului Nădlac cu construcţii provizorii 
( gherete, ) pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (altele decât cele prevăzute la punctul I)

1. pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi
2. alte activităţi -------------- 2 lei/mp/zi

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se face ٭
trimestrial în data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru gheretele existente la data de 
31 decembrie.
 Pentru gheretele amplasate în cursul anului plata se face anticipat pentru trimestrul în curs, diferenţa ٭
urmând a se  achita trimestrial pentru perioada rămasă.
 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, neplata pe o perioadă ٭
mai mare de 90 zile duce la anularea autorizaţiei de amplasare şi eliberarea terenului.
 Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de ٭
urbanism de la compartimentul de specialitate.

IV. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 
Nădlac cu construcţii provizorii ( panouri publicitare) .

1 leu/mp/zi 1,5 lei/mp/zi

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se face ٭
trimestrial în data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru panourile  existente la data de 
31 decembrie.
 ,Pentru panourile publicitare amplasate în cursul anului plata se face anticipat pentru trimestrul în curs ٭
odată cu predarea terenului pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se  achita trimestrial pentru perioada 
rămasă.
 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, neplata pe o perioadă ٭
mai mare de 90 zile duce la anularea autorizaţiei de amplasare şi eliberarea terenului.
 Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a certificatului de ٭
urbanism de la compartimentul de specialitate.

V. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 
Nădlac cu terase sezoniere , amplasate în faţa unităţilor 
de alimentaţie publică.

0,07 lei/mp/zi 0,1 lei/mp/zi

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat ٭
odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în cerere.
.Intervalul de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprins între 15.04.- 30.09 ٭
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VI. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 
Nădlac cu corturi (nunţi).

0,2 lei/mp/zi 0,2 lei/mp/zi

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat ٭
odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în cerere..

VII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 
Nădlac cu utilaje agricole

--------------- 0,05 lei/mp/zi

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat ٭
odată cu aprobarea cererii , pentru perioade mai mici de 1 lună.
.pentru perioade mai lungi de 1 lună plata se face lunar, până în data de 3 a lunii următoare ٭
VIII. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 

Nădlac pentru amplasarea instalaţiilor – parcurilor de 
distracţie

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

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat ٭
odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în cerere.

IX. Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 
Nădlac pentru amplasare rastel pentru butelii aragaz.

0,1 lei/mp/zi 0,3 lei/mp/zi

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face anticipat ٭
odată cu aprobarea cererii , pentru perioada specificată în cerere.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac aferent staţiilor de autobuzX.
1. pentru transport curse internaţionale 100 

lei/lună/staţie
100 

lei/lună/staţie
 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face lunar ٭
până în data de 3 a fiecărei luni.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru organizarea de 
campanii publicitare, comerţ ambulant

 a. cu vânzare 20 lei/mp/zi 20 lei/mp/zi1. pe amplasamente fixe:
 b. fără vânzare 15 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi

      2. pe amplasamente mobile 50 lei/zi 50 lei/zi

XI.

     3. comerţ ambulant (stradal) 20 
lei/zi/persoană

20 
lei/zi/persoană

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se face ٭
anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată  în cerere.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru depozitarea autorizată 
de  materiale de orice fel.

1. materiale de construcţii (nisip, balast, cărămizi, material 
lemnos)

____________ 1 leu/mp/zi

XII.

2. combustibili pentru încălzirea locuinţei ____________ 0,5 lei/mp/zi

 Persoanele fizice/ juridice care posedă autorizaţie de construire valabilă au dreptul de a depozita materiale ٭
de construcţii pe domeniul public fără plata taxei.
 Pentru cazurile care nu necesită eliberarea autorizaţiei de construire ( Legea 50/1991, privind autorizarea ٭
executării lucrărilor de construcţii ), se depune o cerere pentru obţinerea Avizului privind depozitarea  pe 
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domeniul public a materialelor de construcţii la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local.
.plata taxei se face anticipat odată cu depunerea cererii, pentru perioada specificată  în cerere ٭

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului 
Nădlac pentru vânzarea de produse de orice fel din vehicule şi 
autovehicule

____________ 1,5 
lei/mp/zi

XIII.

 Cererile se depun la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local , achitarea taxei se face ٭
anticipat odată cu aprobarea cererii.

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu vehicule /autovehicule
scoase  spre vânzare.

1. autoturisme ___________ 1,5 
lei/mp/zi

2. remorci ___________ 1 leu/mp/zi

XIV.

3. scutere / mopede ___________ 1 leu//mp/zi

 Cererea pentru ocuparea domeniului public se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului ٭
Local, taxa se achită lunar, până în data de 3 a fiecărei luni, pentru perioade mai mari de 1 lună.
 Pentru perioade mai mici de 1 lună taxa se achită anticipat, odată cu aprobarea cererii, pentru perioada ٭
specificată în cerere.

- CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2009 NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2010

Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240
lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 240
lei la 600 de lei.

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 70 de lei la 280 
de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 
280 de lei la 700 de lei.

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2009 NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2010

Art. 294 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
270 de lei la 1300 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 280 de lei la 1360 de lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2009 NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2010

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele 
minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la 
alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, 
respectiv:

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la240 de lei la 1000
de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 
1000 de lei la 2400 de lei.

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 280de lei la 
1150 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 1150 de lei la 2.800 de lei.

Art. 294 alin. (6)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
1100 lei la 5400 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 1100 de lei la 5450 de lei.
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IV.LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru1)

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

NIVELURILE 
AJUSTATE 

PENTRU ANUL 
2009

NIVELURILE 
AJUSTATE PENTRU 

ANUL 2010Extras din norma juridică

Taxa, în lei Taxa, în lei

Nr. crt.

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

Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru 
alte servicii prestate de unele instituţii publice

1 Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, 
de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în 
exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii 
de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin 
care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru 
care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

1 2

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

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

- pentru animale sub 2 ani 1 2

3

- pentru animale peste 2 ani 1 2

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

- pentru animale sub 2 ani 1 2

4

- pentru animale peste 2 ani 3 4

5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 4 abrogat

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

1 2

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 1 2

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

11 13

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

1 2

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

1 2

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

1 2

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

1 2

X CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, 

precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1 Acte de identitate: X X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate identitate 
pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii 
lactelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele 
fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea 
domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

1 4

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
reşedinţei

1 abrogat

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

4 5

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

4 abrogat

2 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea 1 abrogat

../Application Data/Microsoft/Word/00030522.htm
../Application Data/Microsoft/Word/00057481.htm
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unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 2 3

4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 1 2

X CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

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

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

X 5

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

5 abrogat

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoriile şi subcategoriile B, B1, B+E

10 abrogat

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, D, C+E, D+E, C1+E, D1+E, 
Tb şi Tv

12 24

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D Tb,Tv

15 abrogat

1

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

abrogat

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul 
de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum 
şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru 
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi 
pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule,cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

de 5 ori 
taxele 
prevăzute la 
pct.
 1 
corespunzător 
fiecărei 
categorii 
şi 
subcategorii 
de
autovehicule

72

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

abrogat

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

abrogat

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

circulaţie pentru probe

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

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

26 52

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

52 abrogat

1

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 3500 kg

104 125

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

7 8

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

296 357

CAPITOLUL IV / 1 : Taxă pentru furnizare date

1 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea                                                                            
unor date din registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi 
din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi 
cetificatelor de înmatriculare  şi din registrele judeţene şi municipiul 
Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certifcatelor de 
înmatriculare

         X            4
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   CAPITOLUL V : Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite ăn baza Legii fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
Dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 
modificărileşi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru 
terenurile agricole şi forestiere

13

3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele 
măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 
2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de 
proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR
           SORIN IVAN ŞPROCH    ALEXANDRU GROS
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