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ANEXA nr.1 

                                                                                       La Hotararea nr……….din 

                                                                                       ……………………………… 

   
TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE SI 

TAXELE LOCALE , ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA , PRECUM SI 
AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2016 

 
CAPITOLUL II- IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI    

Nr 
crt. Felul cladirilor si al altor constructii impozabile 

Niveluri aprobate  pentru 

anul 2016 

Valoarea impozabila pe mp. 
de suprafata construita 
desfasurata la cladiri in 
cazul persoanelor fizice  

-lei/mp.- 
Cu instalatii 

de apa, 
canalizare, 
electrice si 
incalzire 
(conditii 

cumulative) 

Fara 
instalatii de 

apa , 
canalizare , 

electrice  sau 
incalzire 

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

1000 600 

B Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din 
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

300 200 

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

200 175 

D Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, 
din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

125 75 

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

75% din 
suma care s-

ar  
aplica 
cladirii 

75% din 
suma care s-

ar  
aplica 
cladirii 

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

50% din 
suma care s-

ar  
aplica 
cladirii 

50% din 
suma care s-

ar  
aplica 
cladirii 

Satul Salcia Tudor-rangul IV 

Satele Ariciu ,Cuza Voda, Gulianca si Olaneasca –rangul V 
Valorile din tabelul de mai sus, se vor ajusta cu coeficienții de corecţie, potrivit Codului Fiscal 
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Art. 457 alin (6) din Codul Fiscal 
Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii 

x IV V 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

 
 Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului  ori a unitatilor administrative-teritoriale, 
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati,altele decat 
cele de drept public se stabileste taxa pe cladiri , care reprezinta sarcina fiscala a conceionarilor , 
locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta , dupa caz, in conditii similare 
impozitului pe cladiri 
 
CAPITOLUL III- IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
     
Nivelurile impozitului/taxei pe teren exprimat în lei/ha pentru terenurile situate în 

intravilanul comunei Salcia Tudor, înregistrate în registrul agricol la categoria de 

folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la 

altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până 
la 400 m2, inclusiv (art. 465 alin. 2): 
 

Zona  in 
cadrul 

localitatii 

Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localitati 
Lei/ha 

IV 
(Salcia Tudor) 

V 
(Ariciu ,Cuza Voda, Gulianca 

si Olaneasca) 
Limite  legea 
nr.227/2015 

Niveluri 
pentru anul 
fiscal 2016      

Lei/ha. 

Limite Legea 
nr.227/2015 

Niveluri 
pentru anul 
fiscal 2016 

Lei/ha. 
 

A 711-1788 711 569-1422 569 

B 569-1422 569 427-1068 427 

 
Nivelul impozitului/taxei pe teren exprimat în lei aplicat la suprafaţa în hectare pentru 
terenurile situate în intravilanul comunei Salcia Tudor, înregistrate în registrul agricol la 
altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care 
depăşeşte 400 mp (art. 465 alin. 3 şi 4 ) : 
Nr. 
crt. 

     Zona 
Categoria de folosinta   

A B 

1 Teren arabil                             28 21 
2 Pasune                             21 19 
3 Faneta                             21 19 
4 Vie                                  46 35 
5 Livada                            53 46 
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera      28 21 
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7 Teren cu ape               15 13 
8 Drumuri si cai ferate 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 
Valorile din tabelul de mai sus, se imultesc cu coeficienții de corecţie, potrivit 
Codului Fiscal Art.465 alin.(5) 
   

Rangul localitatii Coieficientul de corectie 
IV 1,10 
V 1,00 

 
Nivelul impozitului/taxei pe teren exprimat în lei/ha pentru terenurile situate 
în extravilan (art. 465 alin. 7): 
 
Nr. 
crt. 

 

 

Categoria de folosinta 
Limite  legea 
nr.227/2015 

Niveluri pentru 
anul fiscal 2016 

Lei/ha. 

1. Teren cu constructii 22-31 27 

2. 
Teren arabil 42-50 46 

3. Pasune 20-28 22 
4. Faneata 20-28 22 
5. Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt 5.1 
48-55 50 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod  0 0 
6. Livada pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt 6.1 
48-56 50 

6.1 Livada pana la intrare pe rod 0 0 
7. Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera cu exceptia celui 
prevazut la nr.crt.7.1 

8-16 13 

7.1. Paduri in varsta de pana la 20 de 
ani si paduri cu rol de protectie 

0 0 

8 Teren cu apa , altul decat cel cu 
amenajari piscicole 

1-6 2 

8.1. Teren cu   amenajari piscicole 26-34 29 
9 Drumuri si cai ferate 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 
Valorile din tabelul de mai sus, se imultesc cu coeficienții de corecţie, potrivit 
Codului Fiscal Art.457 alin.(6) conf. tabelului de mai jos, pentru extravilan o 
singura zona respectiv ,,A” 
  
Coeficienti de corectie prevazuti la art. 457 alin. (6) din Codul Fiscal: 
 
Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii 

x IV V 

A 1,10 1,05 
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CAPITOLUL IV- IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
      
Pentru vehiculele din listă se stabilesc următoarele niveluri pe fiecare grupă 
de 200 cm3 sau fracţiune (art. 470 alin. 2):   
             
Nr. 

crt. 
Tipuri de autovehicule lei/200 cmc sau 

fracţiune din 

aceasta 
I. Vehicole inmatriculate(lei/200 cm

3
 sau fractiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 

de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 

cm3 

9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv 18 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv 72 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv 144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 290 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 
8 Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 

inclusiv 
30 

9 Tractoare înmatriculate 18 
II.Vehicole inregistrate 

1 Vehicole cu capacitate cilindrica: Lei/200 cm
3
 

1.1 Vehicole inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica de 4800 cm
3
 4 

1.2 Vehicole inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare de 4800 cm
3
 6 

2 Vehicole fara capacitate cilindrica evidentiata 120 lei/an 

 
În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 
prevăzută în tabelul următor (art. 470 alin. 5): 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă 
Impozitul  

(în lei / an) 
Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I două axe   
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169 
5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 
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II 3 axe   

1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472 
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472 
7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 

III 4 axe   
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545 
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291 
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291 
6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 

 
În cazul unei 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, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută 
în tabelul următor(art. 470 alin. 6): 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă 
Impozitul  

(în lei / an) 
Ax(e) 

motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I 2+1 axe   
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310 
9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 

II 2 + 2 axe   
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 
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5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429 
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984 
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012 
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012 
9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 

III 2 + 3 axe   

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986 
3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 

IV 3 + 2 axe   
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 44 tone 1937 2679 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963 
4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 

V 3 + 3 axe   
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283 
4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 

 
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută la III.3) impozitul pe mijloacele de transport este 
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor(art. 470 alin. 7): 
 
Masa totală maximă autorizată  Impozit  

- lei - 
a) Până la 1 tonă inclusiv  9 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone  34 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  52 

d) Peste 5 tone  64 

 
În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 
suma corespunzătoare din tabelul următor(art. 470 alin. 8): 
 

Mijloc de transport Impozit  
- lei - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 

3. Bărci cu motor 210 
4. Nave de sport şi agrement 1119 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare: x 
a) până la 500 CP inclusiv 559 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 909 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1398 
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d) peste 4.000 CP 2237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 

3.000 de tone inclusiv 
280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 490 
 

CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea certificatelor ,avizelor si autorizatiilor 

      Art.474 alin,1      

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural     

-lei- 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism  

a Pana la 150 mp. inclusiv  3 
b Intre 151 mp. si 250 mp. inclusiv 3,5 
c Intre 251 mp. si 500 mp. inclusiv 4,5 
d Intre 501 mp. si 750 mp. inclusiv 6 
e Intre 751 mp si 1000 mp. inclusiv 7 
f Peste 1000 mp. 7+0,01 leu/mp 

pentru fiecare mp 
care depaseste  

1000 mp. 
Art.474 alin.(3) Taxa pentru prelungirea unui certificate de urbanism este egala cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.    
Art.474 alin.(4)  Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de 
catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primar 

15 lei 
 

Art.474 alin.(5)  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 
rezidentiala sau cladire- anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii. 
Art.474 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat 
cele mentionate la alin.(5) este egala cu 1% din valoarea autorizate a lucrarilor de constructive, 
inclusive valoarea instalatiilor aferente 
Art.474 alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.    
Art.474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partial, a unei 
constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea 
impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate.    
Art.474 alin.(10)  Taxa pentru eliberarea  autorizatiei  de foraje sau 
excavari 

15 lei/mp afectat 

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 şantier. 
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 chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de 
afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice 

8 lei/mp 
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Art.474 alin.(15)  Taxa pentru eliberarea   unei  autorizatii  privind 
lucrarile de racorduri si bransamente la  retelele publice de apa , 

canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin 
cablu 

13 lei/racord 

Art.474 alin.(16)  Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 
stradala si adresa 

9 lei 

Art.475 alin.(1)  Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 
functionare 

20 lei 

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

30 lei 
15 lei/carnet 

Art.475 alin.(3)  Taxa pentru eliberarea/vizarea 
anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii 
de alimentatie publica 

a) 600 lei, pentru o suprafata de pana la 
                 500 m2, inclusiv; 
b) 4.000 lei pentru o suprafata mai  
                  mare de 500 m2. 

  
 
 

  
 Cap.VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
 
Art.477 alin (5) taxa pentru servicii de reclama si publicitate  1% din valoarea 

serviciilor de reclama 
si publicitate 

Art.478 (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: - lei/m2 sau fracţiune 

de m2 - 
a) In cazul unui afis situat in locul in care persoana deruleaza o 
activitate economica 

 
36 

b) In cazul oricarui alt panou , afisaj sau structura de afisaj pentru 
reclama si publicitate 

 
26 

 
 
 
CAPITOLUL VII-  Impozitul pe spectacole 
   Manifestarea artistica sau activitatea distractiva 

 

Art.481 alin(2) Lit. a ,, În cazul unui spectacol de teatru, de 
exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, 
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol 
de circ sau orice competitie sportive interna sau 
internationala,, 

 
 

2% 

Lit. b ,,în cazul oricărei alte manifestări artistice 
decât cele enumerate la lit. a 

 
5% 

 
CAPITOLUL VIII-TAXE SPECIALE 

 

1. Taxa pentru certificatul de atestare � fiscala, dacă se 
eliberează în aceeași zi cu solicitarea 

10 lei 
persoane fizice  

20 lei 
persoane 
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juridice 
2 Taxa pentru certificatul de atestare � fiscala, dacă se 

eliberează în alta zi cu solicitarea 
5 lei persoane 

fizice 
5 lei persoane 

juridice 
3 Taxa inchiriere Cămin Cultural pentru nunți, 

botezuri, etc. * 
Pentru nunti Alte Activitati Intruniri 

Caminul Cultural Salcia Tudor 
Caminul Cultural Cuza Voda 
Caminul Cultural Ariciu 
Caminul Cultural Gulianca 
Caminul Cultural Olaneasca 

150 lei 45 lei 20 lei/ora 
150 lei 45 lei 20 lei/ora 
100 lei 45 lei 20 lei/ora 
100 lei 45 lei 20 lei/ora 
100 lei 45 lei 20 lei/ora 

4 Taxa inregistrare contract de arenda 5 lei /ha 

5 Taxa pentru masuratori teren 
extravilan si intravilan 

30 lei 

6 Taxa pentru întocmirea dosarului la 
Legea 17/2014, privind vanzarea 
terenurilor extravilane  

25 lei./dosar(parcela) 

7 Taxa închiriere buldoexcavator 150 lei/ora 

8 Taxa de habitat Se stabileste prin Hotarare speciala 

 
CAPITOLUL IX-ALTE TAXE LOCALE 

 

Art.486alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe 
cale administrativa 

500 lei 

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

32 lei 

 
CAPITOLUL XIII – SANCTIUNI 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

Art.493alin.(3) 

Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 de lei 
la 279 lei, iar cea de la lit.b) –d)cu amenda de la 279 lei la 696 lei 

 

Art.493alin.(4) 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea , inregistrarea , vanzarea, evidenta si 
gestionarea , dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole  
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1578 lei 

Art.493alin.(41) 
Necomunicarea infomatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art.494 
alin.(12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data solicitariiconstituie 
contraventie si se sanctioneaza u amenda de la 500 lei la 2500 lei 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 

Art.493 

alin.(5) 

Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 de lei 
la 1116 lei, iar cea de la lit.b) –d)cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei 
 
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea , inregistrarea , vanzarea, evidenta si 
gestionarea , dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole  
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.300lei la 6.312 lei 
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  LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru  
                          Extras din norma juridica - lei- 

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

 
 
 
 
 

2 

2.Eliberarea certificatului de producator-Punct abrogat prin art.80lit.j) din OG36/2006 
 3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de 
animal  

X 

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

X 

       - pentru animale sub 2 ani 2 
       - pentru animale peste 2 ani 5 
5.Eliberarea, la cerere , a certificatelor medico-legale si a altor certificate 
medicale folosite in justitie 

2 

6. Eliberarea , la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 
 7.  Inregistrarea , la cerere , in actele de stare civila a schimbarii numelui si a 
sexului  

15 

 8. Inregistrarea , la cerere , in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2 
 9.. Transcrierea la cerere , in registrele de stare civila romane, a actelor de 
stare civila intocmite de autoritatile straine  

2 

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

2 

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

2 

CAPITOLUL II 
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in 

acesta, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit 

1. 
 
 

Acte de identitate: X 
a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusive a celor 
provizorii ) si a buletinelor de identitate pentru cetatenii romani , 
eliberarea carnetelor de identitate, precum si eliberarea sau prelungirea 
valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru cetatenii straini, si persoane 
fara cetatenie 

5 

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

6 

2 Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare 3 
3 Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 2 
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CAPITOLUL III 

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehiclule in vederea obtinerii permiselor de 

conducere 

1.  Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule  
a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din 
subcategoriile si subcategoriileA,A,B,B1 si B+E 

6 

b) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule  din 
categoriile si subcategoriile  C,C1, Tr,D,D1,C+E, D+E, C1+E,D1+E, Tb 
si Tv 

28 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de 
conducere,pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a 
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea 
aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru 
persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicole, 
cu exceptia celor pentru categoriile B,B1,B+E 

 
84 

 CAPITOLUL IV. 
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor,autorizare provizorie de circulatie si 

autorizare de circulatie pentru probe 

1. Taxe de inmatriculare permanenta sau   temporara a autovehicolelor si remorcilor 
       a) autovehicole si remorci cu masa totala maxima  autorizata de pana la 
3500 kg inclusiv 

60 

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

145 

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

9 

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

414 

CAPITOLUL IV1 
Taxa pentru furnizare de date 

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

5 

CAPITOLUL V 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietateasupra terenurilor dobandite in baza Legii 

fondului funciar nr.18/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

1.Taxe pentru eliberarea titlurilot de proprietate asupra terenurilor dobandite 
in baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si 
forestiere3 

15 
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ANEXA nr.2 

La H.C.L. Nr._______din ____________ 

 

LISTA  

Actelor normative prin care sunt instituite impozite si  taxe locale , inclusive hotararile 

Consiliului Local al comunei Salcia Tudor, prin care s-au instituit/stabilit impozite sit axe 

localepe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent 

 

 

An  H.C.L Temei legal 

2011  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal- cu modificarile 

ulterioare 

OG nr.92/2003-republicata privind codul de procedura 

fiscala 

2012   Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal- cu modificarile 

ulterioare 

OG nr.92/2003-republicata privind codul de procedura 

fiscala 

2013  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal- cu modificarile 

ulterioare 

OG nr.92/2003-republicata privind codul de procedura 

fiscala 

2014  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal- cu modificarile 

ulterioare 

OG nr.92/2003-republicata privind codul de procedura 

fiscala 

2015  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal- cu modificarile 

ulterioare 

OG nr.92/2003-republicata privind codul de procedura 

fiscala 

 
 
 
 


