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       JUDEŢUL BOTOŞANI  
                                                                                                                                                                                          

 
VALORILE IMPOZABILE 

 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii 

aparţinând persoanelor fizice in mediul rural , stabilite in funcţie de rangul localităţii şi zona din cadrul acestora  
 
 

Nr. 
Crt. 

 
Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă (lei) pentru anul 2014 
    Cu instalaţii de apă, canalizare,              Fără instalaţie apă, canalizare  
            electrice, încălzire                                  electrice, încălzire                      

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 

982 583 

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

267 167 

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 

167 150 

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

100 66 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol , la 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 

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

                               
                              50% din suma care s-ar aplica clădirii 

RangV 
Zona A 
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                                                                                                                                                                                        Anexa nr. 1 B 

 
VALORI   IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii 
aparţinând persoanelor fizice  

Pentru clădirile care nu sunt structurate în blocuri cu mai mult de 3 nivele şi 8 apartamente 
 
Nr. 
crt 

 
Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă (lei/mp) pentru anul 2014 
           Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire                               Fără instalaţii apă, canalizare, electrice, încălzire 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 

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 

2151 2057 1964 1870 1277 1221 1166 1110 

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

584 559 533 508 366 350 334 318 

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 

366 350 334 318 329 315 300 286 

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

219 209 200 190 145 139 132 126 



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

75% 
din 

suma  
aplic. 

cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

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

50% 
din 

suma  
aplic. 

cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 
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VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii ce aparţin persoanelor fizice 

Pentru clădirile care sunt structurate în blocuri cu mai mult de 3 nivele şi 8 apartamente 
 

 
Nr. 
crt 

 
Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă (lei/mp) pentru anul 2014 
           Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire                               Fără instalaţii apă, canalizare, electrice, încălzire 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 

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 

2057 1964 1870 1777 1221 1166 1110 1055 

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

559 533 508 483 350 334 318 302 

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 

350 334 318 302 315 300 286 272 

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

209 200 190 181 139 132 126 120 



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

75% 
din 

suma  
aplic. 

cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

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

50% 
din 

suma  
aplic. 

cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ORAŞUL SĂVENI 
       JUDEŢUL BOTOŞANI 
  
                                                                                    
                                                                                                                                 Anexa nr. 2 
 
 
 
 

IMPOZIT PE TERENUL INTRAVILAN ÎNREGISTRAT LA ALTE C ATEGORII DE FOLOSIN ŢĂ  
DECÂT TEREN CU CONSTRUCŢII 

Pentru anul 2014 
 
 
 

 
Nr.crt. Categoria de 

folosinţă 
ZONA 

 lei/ha  URBAN 
ZONA 

 lei/ha RURAL  
A B C D A B C D 

1. Teren arabil 84 63 57 45 28 21 19 15 
2. Păşune 63 57 45 39 21 19 15 13 
3. Fâneaţă 63 57 45 39 21 19 15 13 
4. Vie 138 105 84 57 46 35 28 19 
5. Livadă 159 138 105 84 53 46 35 28 
6. Pădure sau alt 

teren cu 
vegetaţie 
forest. 

84 63 57 45 28 21 19 15 

7. Teren cu apă 45 39 24 X 15 13 8 X 
8. Drumuri şi căi 

ferate 
X X X X X X X X 

9. Teren 
neproductiv 

X X X X X X X X 
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IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRAC ŢIUNE MECANIC Ă PENTRU ANUL 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Tipuri de autovehicule Lei/200 cmc sau fracţiune 

I VEHICULE ÎNMATRICULATE  

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

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
1601 cm³şi 2000 cm³ inclusiv 

18 

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

72 

4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 
cm³şi 3000 cm³ inclusiv 

144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 
3001 cm³ 

290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa 

totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv 

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
II VEHICULE ÎNREGISTRATE  
1. Vehicule cu capacitatea cilindrică < 4800 cmc 3 
2. Vehicule cu capacitatea cilindrică > 4800 cmc 5 
3. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 100 lei/an/vehicul 



 
REMORCI, SEMIREMORCI ŞI RULOTE , CU EXCEPŢIA CELOR CARE FAC 

PARTE DIN COMBINA ŢII DE AUTOVEHICULE 
 

 
Nr.crt. Masa totală maximă 

autorizată 
Impozitul în lei pe 2014 

1. Până la 1 tonă inclusiv 9 
2. Peste 1 tonă , dar nu mai 

mul de 3 tone 
34 

3. Peste 3 tone , dar nu mai 
mult de 5 tone 

52 

4. Peste 5 tone 64 
 
 
 

 
 
AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARF Ă CU MASA TOTAL Ă MAXIM Ă AUTORIZAT Ă EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE 

Nivelurile pe 2014 
 
 
 

Numărul axelor şi masa totala   
maxima autorizata 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv 
în operaţiunile de transport intern 

Vehicule cu sistem  
de suspensie pneumatica  

sau un  echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 

I. Vehicule cu două axe 
  

1. Masa peste 12 tone ,dar nu mai mult de 13 tone 0 133 
2. Masa peste 13 tone ,dar nu mai mult de 14 tone 133 367 
3. Masa peste 14 tone ,dar nu mai mult de 15 tone 367 517 
4. Masa peste 15 tone 517 1169 

II. Vehicule cu trei axe 
  

1. Masa peste 15 tone ,dar nu mai mult de 17 tone 133 231 
2. Masa peste 17 tone ,dar nu mai mult de 19 tone  231 474 
3. Masa peste 19 tone ,dar nu mai mult de 21 tone 474 615 
4. Masa peste 21 tone ,dar nu mai mult de 23 tone 615 947 



5. Masa peste 23 tone ,dar nu mai mult de 25 tone 947 1472 
6. Masa peste 25 tone 947 1472 

III. Vehicule cu patru axe 
 

 
1. Masa peste 23 tone ,dar nu mai mult de 25 tone 615 623 
2. Masa peste 25 tone ,dar nu mai mult de 27 tone 623 973 
3. Masa peste 27 tone ,dar nu mai mult de 29 tone 973 1545 
4. Masa peste 29 tone ,dar nu mai mult de 31 tone  1545 2291 
5. Masa peste 31 tone 1545 2291 

 
 

COMBINA ŢII DE AUTOVEHICULE ( AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TR ENURI RUTIERE) 
DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTAL Ă MAXIM Ă AUTORIZAT Ă EGALĂ SAU MAI MARE DE  12 TONE 

Nivelurile pe anul 2014 
 

 
 

Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv 
în operaţiunile de transport intern 

Vehicule cu sistem  
de suspensie pneumatica  

sau un  echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe  
 

 

1.Masa peste 12 tone ,dar nu mai mult de 14 tone 0 0 
2. Masa peste 14 tone ,dar nu mai mult de 16 tone 0 0 
3. Masa peste 16 tone ,dar nu mai mult de 18 tone 0 60 
4. Masa peste 18 tone ,dar nu mai mult de 20 tone 60 137 
5. Masa peste 20 tone ,dar nu mai mult de 22 tone 137 320 
6. Masa peste 22 tone ,dar nu mai mult de 23 tone  320 414 
7. Masa peste 23 tone ,dar nu mai mult de 25 tone 414 747 
8. Masa peste 25 tone 747 1310 

II. Vehicule cu 2+2 axe   
1. Masa peste 23 tone ,dar nu mia mult de 25 tone 128 299 

2. Masa peste 25 tone ,dar nu mia mult de 26 tone 299 491 



3. Masa peste 26 tone ,dar nu mai mult de 28 tone 491 
721 

4. Masa peste 28 tone ,dar nu mai mult de 29 tone 721 871 

5. Masa peste 29 tone ,dar nu mai mult de 31 tone 871 1429 

6. Masa peste 31 tone ,dar nu mai mult de 33 tone 1429 1984 

7. Masa peste 33 tone ,dar nu mai mult de 36 tone 1984 3012 

8. Masa peste 36 tone 
 

1984 3012 

III. Vehicule cu 2+3 axe   
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1579 2197 

2. Masa peste 38 tone 2197 2986 

IV. Vehicule cu 3+2 axe   
1. Masa peste 36 tone ,dar nu mai mult de 38 tone 1395 1937 

2. Masa peste 38 tone ,dar nu mai mult de 40 tone 1937 2679 

3. Masa peste 40 tone 2679 3963 

V. Vehicule cu 3+3   
1. Masa peste 36 tone ,dar nu mai mult de 38 tone 794 960 

2. Masa peste 38 tone ,dar nu mai mult de 40 tone 960 1434 

3. Masa peste 40 tone 1434 2283 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ 
 
 
 
 

MIJLOCUL DE TRANSPORT PE APĂ Impozit(lei) pe 2014 
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  1110 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare: x 
   a) până la 500 CP inclusiv 559 
   b)peste 500CP şi până la 2000 CP inclusiv 909 
   c)peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusive 1398 
   d)peste 4000 CP 2237 
7. Vapoare –pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale : x 
   a)cu capacitatea de încărcare până la 1500 tone inclusiv 182 
   b)cu capacitatea de încărcare de peste 1500 tone şi până la 3000 tone inclusiv 280 
   c)cu capacitatea de încărcare de peste 3000 tone  490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexa nr.11 
OUG NR.80/2013 PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU 

Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti 

 a)până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puţin de 20 lei; 
b)între 501 lei şi 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei; 
c)între 5.001 lei şi 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei; 
d)între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei; 
e)între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei; 
f)peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei. 
 
Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani 
 

Cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial 

100 lei 

Cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial; 

100 lei 

Cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani; 

100 lei 

Acțiune posesorie, constituire drept servitute sau alt dezmembrământ al dreptului de proprietate 

20% din valoarea bunului 

Partaj judiciar-stabilirea bunurilor supuse împărţelii, creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună, cererea de raport, 
cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive, cererea de partaj 

3% din valoare. Dacă cererile în materia partajului judiciar se formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei 
partajabile. 

Ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 

20 lei (când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 
200 lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei) 

Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se taxează cu 100 lei. 

100 lei 

Acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren. 

100 lei 

Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial. 



50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei. 

cereri de recuzare în materie civilă 

100 lei 

cereri de strămutare în materie civilă 

100 lei 

cereri de repunere în termen 

20 lei 

cereri de perimare 

20 lei 

cerere de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare 

20 lei 

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 

cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute 

50 lei 

cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie 

1 leu/pagină 

cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare 
exemplar de copie. 

5 lei/pagină 

cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu. 

20 lei 

cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii 

50 lei 

contestaţie 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 contestaţii nu poate depăşi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, 
contestaţia la executare se taxează cu 100 lei. 

cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere – 20 lei 

20 lei. dacă înţelegerea sau acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui bun imobil, la această sumă se adaugă 50% din 
valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. Dacă înţelegerea 
sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei pentru partaj 



cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora 

300 lei 

cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru 
modificarea actelor constitutive ale acestora 

100 lei 

cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 

200 lei 

cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor 
şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării 
acestora ori pentru restabilirea dreptului atins 

100 lei 

cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului 

100 lei 

cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului 

100 lei 

cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele industriale 

300 lei 

Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, al OG nr. 10/2004 privind 
falimentul instituţiilor de credit şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu 
modificările şi completările ulterioare 

200 lei 

Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului (înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale) 

100 lei 

divorț prin acordul soților  

200 lei 

divorț când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sau la cererea unuia dintre soţi, 
după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani; 

100 lei 

divorț la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei 



50 lei 

cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la 
cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei 

20 lei 

cererile pentru anularea actului administrativ sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui 
altui înscris 

50 lei 

cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ 

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei 

plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate 

20 lei 

Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului 

50 lei 

Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat 

20 lei 

Cereri adresate MJ pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 

10 lei 

Cereri adresate MJ pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor  

300 lei 

Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti 

se taxează cu 50% din: 
a)taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, dar nu mai puţin de 20 lei; 
b)taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puţin de 20 lei. 
Pentru excepții a se vedea art. 25 al OUG 80/2013. 

Cererile pentru exercitarea recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti 

se taxează cu 100 lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1–7 din Codul de procedură civilă. 
Dacă se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma 
contestată, dar nu mai puţin de 100 lei; în aceeaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 lei. 
Pentru excepții a se vedea art. 25 al OUG 80/2013. 

Contestație în anulare 

100 lei 

Cerere de revizuire 

100 lei pentru fiecare motiv invocat 



ANEXA- LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TI MBRU pentru anul 2014 cf.Legii nr.117/1999 

CAP. I.    Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, 
Parchetul de pe lîngă Curtea supremă de justiţie şi de 

notarii publici, precum şi pentru alte servicii  prestate de unele instituţii publice. 

 

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

 

2 

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

   - pentru animale sub 2 ani  2 

   - pentru animale peste 2 ani 2 

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

   - pentru animale sub 2 ani 2 

   - pentru animale peste 2 ani  5 

4. Eliberarea certificatelor fiscale - 

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

6. Eliberarea, la cere, a certificatelor de cazier judiciar 2 

7. Inregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15 

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

9. Transscrierea la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 



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

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

CAP. 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 :  

   a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru 
cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii 
pentru cetăţenii străini şi persoanelor fără cetăţenie 

5 

   b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau reşedinţei Abrogat OUG 70/2009 

   c) viza anuală a cernetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 6 

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

Abrogat OUG 70/2009 

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din registrul permanent de evidenţă a 
populaţiei 

Abrogat OUG 70/2009 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vînătoare 3 

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 

CAP. III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere  

1.  Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de 

autovehicule 

 

a) obţinerea permisului de conducere A, A1, B,B1 şi B+E 6 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinînd uneia dintre categoriile sau subcategoriile C,C1, 
D1, Tr, C+E, D+E ,C1+E, D1+E,C,D,Tb,Tv. 

28 



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

84 

CAP. III Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie 
pentru probe 

 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor.  

   a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv 60 

   c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414 

Capitolul IV1.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 certificatelor de înmatriculare şi din 
registrele judeţene şi al municipului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 

5 

CAP. 5 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobîndite în baza Legii fondului funciar nr. 
18/1991 

15 

 


