
ANEXA nr. 1 
la H.C.L NR. 80 

din 29 septembrie 2005 
 
 1. Impozitul pe cl�diri datorat de persoane fizice.  

Pentru anul 2006 propunem o cre�tere a impozitului pe cl�diri datorat de persoanele fizice de 40 % 
fa�� de nivelul din 2005 (din care 6% coeficientul de infla�ie). Fa�� de H.G. nr. 797/2005 cre�terea este de 
56%. 

Coeficien�ii de corec�ie pozitiv� aferent rangului II pe care îl are municipiul Roman se p�streaz� ca 
în anul precendent �i sunt urm�torii: 

 
Zona A Zona B Zona C Zona D 

1,20 1,15 1,10 1,05 
Valoarea impozabil�** lei / mp 

Nr. 
crt. 

Felul �i destina�ia cl�dirilor �i a altor construc�ii 
impozabile 

Cu instala�ii de 
ap�, canalizare, 

electrice, 
înc�lzire 
[condi�ii 

cumulative***] 

F�r� instala�ii 
de ap�, 

canalizare, 
electrice, 
înc�lzire 

Cu instala�ii de 
ap�, canalizare, 

electrice, 
înc�lzire 
[condi�ii 

cumulative***] 

F�r� instala�ii 
de ap�, 

canalizare, 
electrice, 
înc�lzire 

  Anul 2005 Anul 2006 - Ron 
0 1 2 3 4 5 
1. Cl�diri     
a. Cu pere�i sau cadre din beton armat 

b. Cu pere�i din c�r�mid� ars�, piatr� natural� sau din alte 
materiale, f�r� cadre din beton armat 

7.450.000 
745 Ron 

4.419.000 
441,9 Ron 1.043 619 

c. Cu pere�i din lemn, c�r�mid� nears�, v�l�tuci, paiant� �i 
alte materiale asem�n�toare 

2.020.000 
202 Ron 

1.263.000 
126,3 Ron 284 178 

2. Construc�ii anexe situate în afara corpului principal al 
cl�dirii:     

a. Cu pere�i din c�r�mid� ars�, piatr�, beton sau din alte 
materiale asem�n�toare 

1.263.000 
126,3 Ron 

1.136.000 
113,6 Ron 178 159 

b. Cu pere�i din lemn, c�r�mid� nears�, paiant�, v�l�tuci etc. 758.000 
75,8 Ron 

505.000 
50,5 Ron 106 70 

3. Pentru locuin�e situate la subsol, demisol sau la 
mansard� 

Valoarea reprezint� 75 % din 
valoarea corespunz�toare 
fiec�rei grupe de cl�diri 

Valoarea reprezint� 75 % din 
valoarea corespunz�toare 
fiec�rei grupe de cl�diri 

4. Pentru spa�iile cu alt� destina�ie, situate în subsolul 
sau demisolul cl�dirilor 

Valoarea reprezint� 50 % din 
valoarea corespunz�toare 
fiec�rei grupe de cl�diri 

Valoarea reprezint� 50 % din 
valoarea corespunz�toare 
fiec�rei grupe de cl�diri 

5. Cota de aplicare 0,23 0,23 0,23 0,23 
** ) Valoarea impozabil� se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, dup� cum urmeaz�: 

a. înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%; 
b. între anii 1951 �i 1977 inclusiv, reducere 5%; 

*** ) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condi�ii se vor utiliza valorile impozabile în lei/mp, prev�zute în 
coloana imediat urm�toare respectiv 3, 5 sau 7. 

Pentru plata cu anticipa�ie a impozitului pe cl�diri, datorat pentru întregul an de c�tre persoanele 
fizice, pân� la data de 15 martie a anului fiscal se acord� o bonifica�ie de 8%. 

În cazul persoanelor fizice care de�in în proprietate mai multe cl�diri cu destina�ia de locuin�� se va 
aplica asupra impozitului pe cl�diri datorat o majorare de 15% pentru prima locuin�� în afara celei de 
domiciliu, 50 % pentru cea de a doua, 75% pentru a treia �i 100% pentru a patra �i urm�toarele. 

Exemplu de calcul al impozitului pe cl�diri 
Locuin�� situat� în imobil 

cu mai mult de 3 etaje 
An 2005 

ROL 
An 2006 

RON 
Valoare impozabil� - pere�i sau cadre beton armat, c�r�mid� ars�, piatr� natural� sau din 
alte materiale, f�r� cadre din beton armat 7.450.000 1.043 

Zona A A 
Corec�ia în func�ie de zon� 1,20 1,20 
Reducere peste 3 nivele 0,10 0,10 
Coeficient corec�ie 1,10 1,10 
Valoare impozabil� pe mp func�ie de zon� 8.195.000 1.147 
Suprafa�� construit� desf��urat� 100,00 100,00 
Valoarea impozabil� 819.500.000 114.730 
Cota pentru determinarea impozitului 0,23 0,23 
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Impozitul datorat 1.884.850 264 
Prima locuin�� în afara celei de domiciliu: + 15% 2.167.578 303 
A doua locuin��  în afara celei de domiciliu: + 50 % 2.827.275 396 
A treia locuin�� în afara celei de domiciliu: + 75 % 3.298.488 462 
A patra locuin�� în afara celei de domiciliu: + 100 % 3.769.700 528 

 
 2. Impozitul pe cl�diri datorat de persoane juridice se calculeaz� prin aplicarea unei cote de 
impozitare asupra valorii de inventar a cl�dirii. Cota de impunere variaz� în func�ie de data stabilirii valorii 
de inventar: 
 a. Dac� o cl�dire a fost reevaluat� conform prevederilor legale în vigoare, propunem o cot� de 
impunere de 1,5% din valoarea de inventar, fa�� de anul 1% cât a fost în anul 2005. Fa�� de H.G. 797/2005 
cre�terea este de 50%. 
 b. În cazul unei cl�diri care nu a fost reevaluat� în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin��, 
propunem o cot� de 15% din valoarea de inventar, fa�� de 10% în anul 2005. Fa�� de H.G. 797/2005 
cre�terea este de 50%. 

c. Se includ în categoria construc�ii speciale, construc�iile apar�inând S.C. TERMLOC S.A. Roman 
prev�zute în ANEXA la adresa nr. 1699 din 21.09.2005 înregistrat� la Prim�ria Municipiului Roman  cu nr. 
61299 din 21.09.2005. 
 
 3. Impozitul �i chirie pe teren 
 3.1. Impozitul pe teren este datorat de persoanele fizice �i juridice care de�in în proprietate teren �i 
sunt stabilite dup� cum urmeaz�:  
 a. Teren situat în intravilan 
 În cazul terenurilor incluse în categoria cur�i-construc�ii propunem pentru anul 2006 o majorare cu 
50 % fa�� de anul 2005 (6% coeficient de indexare). Fa�� de H.G. 797/2005 cre�terea este de 45%. 

Zona Anul 2005 – Rol / mp Anul 2006 – Ron / ha 
Zona A 5.248 7.831 
Zona B 3.662 5.464 
Zona C 2.318 3.458 
Zona D 1.226 1.828 

 
 Pentru celelalte categorii de folosin�� propunem majorarea cu 50% fa�� de anul 2005 (6% coeficient 
de indexare). Fa�� de H.G. 797/2005 cre�terea este de 70%. 

Anul 2005 – ROL Anul 2006 – RON 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

Nr. 
crt. Categoria de folosin�� 

Lei/mp Lei/mp Lei/mp Lei/mp Lei/ha Lei/ha Lei/ha Lei/ha 

1. Arabil 23 17 14 12 34 25 21 18 
2. P��uni 17 14 12 10 24 21 18 14 
3. Fâne�e 17 14 12 10 24 21 18 14 
4. Vii 37 29 23 14 55 43 34 21 
5. Livezi 43 37 29 23 64 55 43 34 

6. P�duri �i alte terenuri cu vegeta�ie 
forestier� 23 17 14 12 34 25 21 18 

7. Terenuri cu ape 12 10 7 X 18 15 10 X 
8. Drumuri �i c�i ferate X X X X X X X X 
9. Terenuri neproductive X X X X X X X X 

 Nu se ia în calcul suprafa�a construit� la sol a cl�dirilor. 
 
 Pentru anul 2006 propunem ca valoarea chiriei aplicat� în cazul contractelor de închiriere a 
terenurilor atribuite societ��ilor comerciale, regiilor autonome �i altor persoane juridice, utilizate în alte 
scopuri decât agricultur� sau sivicultur� s� fie egal� cu impozitul pe teren. 
 În anul 2006 se vor men�ine zonele de impozitare stabilite prin Hot�rârea Consiliului Local nr. 
69/1999 �i Hot�rrârea Consiliului Local nr. 106 �i 107/2002. 
 
 b. Teren situat în extravilan.  
 Pentru anul 2006 propunem 2 lei / ha, ceea ce reprezint� o cre�tere cu 100% fa�� de anul 2005 (6% 
coeficient de indexare). Fa�� de H.G. 797/2005 cre�terea este de 100%. 

Pentru plata cu anticipa�ie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de c�tre persoanele 
fizice, pân� la data de 15 martie a anului fiscal se acord� o bonifica�ie de 8%. 
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ANEXA nr. 2 
la H.C.L NR. 80 

din 29 septembrie 2005 
4. Taxa asupra mijloacelor de transport 

 Propunem pentru anul 2006 o cre�tere de 50% fa�� de anul 2005 (6% coeficient de indexare), cu 
excep�ie punctelor 4.2. �i 4.3. Fa�� de H.G. 797/2005 cre�terea este de 70%. 

4.1. Pentru mijloacele de transport cu trac�iune mecanic� taxa se stabile�te în func�ie de capacitatea 
cilindric� a motorului pentru fiecare 500 cm3 sau frac�iune din aceasta. 

Lei / an / 500 cm3 sau frac�iune 
 Tipul mijlocului de transport Anul 2005 

- ROL - 
Anul 2006 
- RON - 

a. Autoturisme cu capacitatea cilindric� de pân� la 2.000 cm3 inclusiv 84.000 12 
b. Autoturisme cu capacitatea cilindric� de peste 2.000 cm3 103.000 15 
c. Autobuze, autocare, microbuze 168.000 25 
d. Autovehicule de pân� la 12 tone inclusiv 180.000 27 
e. Tractoare înmatriculate 112.000 17 
f. Motociclete, motorete �i scutere 42.000 6 
 Pentru ata�e taxa anual� se stabile�te la nivelul a 50% din taxa datorat� pentru motociclete, motorete 
�i scutere. 
 4.2. Pentru autovehiculele de transport marf� cu masa total� maxim� autorizat� de peste 12 tone, 
conform H.G. 797/2005: 

Tax� (lei/an/autovehicul) 
Num�rul axelor �i masa total� maxim� 

autorizat� (în tone) 
Ax�/axe motoare 

cu suspensie 
pneumatic� sau un 

echivalent 
recunoscut 

Ax�/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie 

Ax�/axe motoare 
cu suspensie 

pneumatic� sau un 
echivalent 
recunoscut 

Ax�/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie 

 Anul 2005 – ROL Anul 2006 – RON 
1. Autovehicule cu dou� axe �i cu masa:     
a. peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t 1.420.000 1.562.000 100 110 
b. peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t 1.562.000 1.704.000 110 167 
c. peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t 1.704.000 1.987.000 167 235 
d. peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t 1.987.000 3.977.000 235 533 
2. Autovehicule cu trei axe �i cu masa:     
a. peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t 1.562.000 1.704.000 110 120 
b. peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t 1.704.000 1.847.000 120 216 
c. peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t 1.847.000 2.273.000 216 280 
d. peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t 2.273.000 3.551.000 280 432 
e. peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 3.551.000 5.396.000 432 671 
f. peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 3.551.000 5.396.000 432 671 
3. Autovehicule cu patru axe �i cu masa:     
a. peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 2.273.000 2.414.000 280 284 
b. peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t 2.414.000 3.551.000 284 443 
c. peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t 3.551.000 5.681.000 443 704 
d. peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 5.681.000 8.521.000 704 1.044 
e. peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t 5.681.000 8.521.000 704 1.044 

 4.3. Pentru combina�ii de autovehiculele (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marf� cu masa total� maxim� autorizat� de peste 12 tone, conform H.G. 797/2005: 

Tax� (lei/an/autovehicul) 

Num�rul axelor �i masa total� maxim� 
autorizat� (în tone) 

Ax�/axe motoare 
cu suspensie 

pneumatic� sau un 
echivalent 
recunoscut 

Ax�/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie 

Ax�/axe motoare 
cu suspensie 

pneumatic� sau un 
echivalent 
recunoscut 

Ax�/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie 

 Anul 2005 – ROL Anul 2006 – RON 
1. Autovehicule cu 2+1 axe �i cu masa:     
a. peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t 1.291.000 1.562.000 100 110 
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b. peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t 1.562.000 1.704.000 110 120 
c. peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t 1.704.000 1.847.000 120 130 
d. peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t 1.847.000 1.987.000 130 140 
e. peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t 1.987.000 2.130.000 140 150 
f. peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t 2.130.000 2.273.000 150 189 
g. peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 2.273.000 2.840.000 189 340 
h. peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t 2.840.000 4.828.000 340 597 
2. Autovehicule cu 2+2 axe �i cu masa:     
a. peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.704.000 1.847.000 120 136 
b. peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 1.847.000 2.273.000 136 224 
c. peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t 2.273.000 2.840.000 224 329 
d. peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t 2.840.000 3.266.000 329 397 
e. peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 3.266.000 5.255.000 397 651 
f. peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t 5.255.000 7.385.000 651 904 
g. peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t 7.385.000 11.219.000 904 1373 
h. peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 7.385.000 11.219.000 904 1373 
3. Autovehicule cu 2+3 axe �i cu masa:     
a. peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 5.964.000 8.094.000 719 1.001 
b. peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 8.094.000 11.360.000 1.001 1.361 
4. Autovehicule cu 3+2 axe �i cu masa:     
a. peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 4.970.000 7.100.000 636 883 
b. peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 7.100.000 9.940.000 883 1.221 
c. peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 9.940.000 11.219.000 1.221 1.806 
5. Autovehicule cu 3+3 axe �i cu masa:     
a. peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 3.977.000 4.403.000 362 437 
b. peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 4.394.000 5.255.000 437 653 
c. peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 5.255.000 10.651.000 653 1.040 

 
 4.4. Pentru remorci, semiremorci �i rulote taxa va fi: 

Lei / an 
Capacitate Anul 2005 

- ROL - 
Anul 2006 
- RON - 

a. Pân� la o ton� inclusiv 84.000 12 
b. Între 1 �i 3 tone inclusiv 276.000 41 
c. Între 3 �i 5 tone inclusiv 415.000 63 
d. peste 5 tone 526.000 78 

 4.5. Pentru mijloacele de transport pe ap� taxa va fi: 

Lei / an Lei / an 
 

Anul 2005 
- ROL - 

Anul 2006 
- RON - 

a. Luntre, b�rci f�r� motor folosite pentru uz 
general �i agrement personal 122.000 22 

b. B�rci f�r� motor folosite în alte scopuri 367.000 64 
c. B�rci cu motor 732.000 127 
d. Bacuri, poduri plutitoare 6.094.000 1.066 
e. �alupe 3.656.000 639 
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ANEXA nr. 3 
la H.C.L NR. 80 

din 29 septembrie 2005 
 
 5. Taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor �i autoriza�iilor 
 5.1. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism propunem urm�toarele taxe, conform H.G. 
797/2005. 

Suprafa�a Taxa pentru anul 2005 
- ROL - 

Taxa pentru anul 2006 
- RON - 

a. Pân� la 150 mp inclusiv 39.000 4 
b. Între 151 - 250 mp inclusiv 52.000 5 
c. Între 251 - 500 mp inclusiv 66.000 7 
d. Între 501 - 750 mp inclusiv 80.000 8 
e. Între 751 - 1.000 mp inclusiv 95.000 10 

f. Peste 1.000 mp 95.000 + 145 lei / mp pentru ceea ce 
dep��e�te suprafa�a de 1.000 mp 

10 + 1 leu / mp pentru ceea ce dep��e�te 
suprafa�a de 1.000 mp 

 5.2. Autoriza�iile de construire pentru lucr�rile care se autorizeaz� potrivit legii sunt taxate cu 1% din 
valoarea lucr�rilor, inclusiv a instala�iilor aferente acestora. 
 Pentru construc�iile de locuin�e taxa de autorizare se reduce cu 50%. 
 Taxele de autorizare nu se datoreaz� în cazul eliber�rii de autoriza�ii pentru l�ca�uri de cult, inclusiv 
pentru construc�iile anexe ale acestora, pentru lucr�rile de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a 
infrastructurilor din transporturi care apar�in domeniului public al statului, pentru lucr�rile de interes public 
jude�ean sau local, precum �i pentru construc�iile ai c�ror beneficiari sunt institu�ii publice. 
 5.3. Taxa pentru eliberarea autoriza�iilor de foraje �i excav�ri, necesare studiilor geotehnice, 
ridic�rilor topografice, exploat�rilor de carier�, balastierelor, sondelor de gaze �i petrol, precum �i altor 
exploat�ri, taxa datorat� pentru fiecare m2 a fost în anul 2005 de 55.000 ROL/m2, iar pentru anul 2006 
propunem  6 lei/m2, conform H.G. 797/2005. 

5.4. Autorizarea construc�iilor de �antier necesare execu�iei lucr�rilor de baz�, dac� au fost autorizate 
odat� cu acestea, se taxeaz� cu 3% din valoarea autorizat� a construc�iilor. 

5.5. Pentru eliberarea autoriza�iei de desfiin�are, par�ial� sau total�, a construc�iilor �i amenaj�rilor 
taxa datorat� este de 0,1% din valoarea impozabil� a acestora. În cazul desfiin��rii par�iale, cuantumul taxei 
se calculeaz� propor�ional cu suprafa�a construit� a cl�dirii supuse demol�rii. 

5.6. Pentru prelungirea certificatului de urbanism precum �i a autoriza�iilor de construire, taxa este 
de 30% din valoarea taxei ini�iale. 
 5.7. Pentru eliberarea autoriza�iilor pentru lucr�rile de racorduri �i bran�amente la re�elele publice de 
ap�, canalizare, gaze, termice, energie electric�, telefonie �i televiziune prin cablu taxa datorat� a fost pentru 
anul 2005 de 80.000 ROL, iar pentru anul 2006 propunem 9 lei, conform H.G. 797/2005. 

5.8. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism �i amenajarea teritoriului de c�tre prim�rii ori de 
c�tre structurile de specialitatea din cadrul consiliilor jude�ene taxa a fost pentru anul 2005 de 110.000 ROL, 
iar pentru anul 2006 propunem 11 lei, conform H.G. 797/2005. 

5.9. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatur� stradal� �i adres� taxa datorat� a fost în anul 
2005 de 65.000 ROL, iar pentru anul 2006 propunem 7 lei, conform H.G. 797/2005. 
 5.10. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
de�inute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan, taxa în anul 2005 a fost de 220.000 ROL, iar pentru 
anul 2006 propunem 23 lei, conform H.G. 797/2005. 

5.11. Pentru eliberarea autoriza�iei de construire pentru chio�curi, tonete, cabine, spa�ii de expunere 
situate pe c�ile �i în spa�iile publice, precum �i pentru amplasarea corpurilor �i a panourilor de afi�aj a 
firmelor �i reclamelor taxa datorat� pentru anul 2005 a fost de 55.000 ROL pentru fiecare mp, iar pentru anul 
2006 propunem 6 lei pentru fiecare mp, conform H.G. 797/2005. 

5.12. Pentru eliberarea certificatului de produc�tor taxa în anul 2005 a fost de 245.000 ROL, iar 
pentru anul 2006 propunem 37 lei, o cre�tere cu 50% fa�� de anul precedent �i conform H.G. 797/2005. 

5.13. Autoriza�iile de construire pentru organizarea de tabere de corturi, c�su�e sau rulote, 
campinguri se vor taxa cu 2% din valoarea autorizat� a lucr�rii sau construc�iei. 

5.14. Pentru eliberarea, vizarea, eliberarea duplicatului în caz de pierdere sau degradare a 
autoriza�iilor de func�ionare pentru activit��i economice taxa în anul 2005 a fost de 600.000 ROL, iar pentru 
anul 2006 propunem 57 lei, conform H.G. 797/2005. 

5.15. Pentru eliberarea autoriza�iilor de func�ionare propunem pentru anul 2006 taxa de 14 lei, 
conform H.G. 797/2005. 
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 6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam� �i publicitate 
 6.1. Taxa de reclam� �i publicitate va fi de 3% din valoarea contractului, exclusiv TVA. 
 6.2. Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afi�aj, panouri sau alte asemenea mijloace 
publicitare beneficiarii datoreaz� o tax� ce a fost în anul 2005 de 160.000 ROL/an/mp sau frac�iune de mp, 
iar pentru anul 2006 propunem 17 lei/an/mp sau frac�iune de mp, conform H.G. 797/2005. 
 6.3. Pentru firmele instalate la locul exercit�rii activit��ii, taxa anual� se stabile�te în func�ie de 
dimensiunea acestora �i a fost în anul 2005 de 220.000 ROL/an/mp sau frac�iune de mp, iar pentru anul 2006 
propunem 23 lei/an/mp conform H.G. 797/2005. 
 

7. Impozitul pe spectacole 
Se stabile�te dup� cum urmeaz�: 
        Anul 2005     Anul 2006 
 - pentru videoteci:     700 ROL/mp/zi    0,1 lei/mp/zi 
 - pentru discoteci:  1.250 ROL/mp/zi    0,2  lei/mp/zi 
nivel la care se va aplica coeficientul de corec�ie pozitiv� pentru municipiului Roman, care este 4. 
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ANEXA nr. 4 
la H.C.L NR. 80 

din 29 septembrie 2005 
 
 8. Alte taxe locale 

8.1. Taxe de închiriere �i de concesiune pentru terenuri sau bunuri apar�inând domeniului 
public sau privat, de interes local 

8.1.1. Taxe de concesiune pentru  terenurile aflate în folosin�a unor societ��i comerciale care nu le 
de�in în proprietate, se stabile�te în anul 2006 în Euro, pl�tibili în lei la cursul BNR din ziua pl��ii, dup� cum 
urmeaz� (nu au fost majorate fa�� de 2005): 

�� pentru zona A   -  3,6 Euro / mp / an; 
�� pentru zona B   -  2,7 Euro / mp / an; 
�� pentru zona C   -  1,8 Euro / mp / an; 
�� pentru zona D   -  1,2 Euro / mp / an. 

8.1.2. Taxe de concesiune pentru terenuri apar�inând domeniului privat al municipiului Roman.  
Pentru anul 2006, se stabile�te nivelulul minim al taxelor de concesionare direct� /pre� minim de 

pornire în cazul concesion�rii prin licita�ie , în func�ie de destina�ia terenului �i amplasarea acestuia în una 
din cele 4 zone ale municipiului. Nivelul se stabile�te în dolari Euro /mp/an, pl�tibili în lei la cursul BNR din 
ziua pl��ii, dup� cum urmeaz�, majorate cu 50% fa�� de anul precedent: 

Taxe minime 2005 – Euro/mp/an Destina�ia terenului 
Zona A Zona B Zona C Zona D 

Pentru garaje 2,4 2,3 2,1 2,0 
Pentru locuin�e 1,2 1,0 0,8 0,6 
Pentru balcoane de locuit 2,3 1,9 1,5 1,2 
Pentru alte balcoane 4,5 3,8 3,0 2,7 
Pentru comer� 6,0 5,3 4,5 3,8 
Pentru alimenta�ie public� 7,5 6,8 6,0 5,3 
Pentru sediu firm� 4,5 3,0 2,3 1,2 
Pentru produc�ie 1,5 1,2 0,9 0,6 
Pentru parcare acoperit� 0,8 0,6 0,5 0,3 
Pentru depozitare 3,0 2,3 1,5 1,2 

8.1.3. Taxe de închiriere terenuri în intravilan, apar�inând domeniului privat ce nu pot face obiectul 
concesion�rii, se stabilesc pentru anul 2006 cu o cre�tere de 50% fa�� de anul precedent. 

 Anul 2005 
- ROL/mp/an - 

Anul 2006 
- RON/ha/an - 

Teren plat cu folosin�� agricol� 600 900 
Teren plat neproductiv: 
                        cur�i-construc�ii 400 600 

Teren în pant� greu accesibil 400 600 
8.1.4. Taxe de închiriere a terenurilor arabile din extravilan apar�inând domeniului privat al 

municipiului Roman cât �i cele r�mase la dispozi�ia Comisiei municipale de aplicare a Legii nr. 18/1999, se 
stabilesc pentru anul 2006 cu o cre�tere de 50% fa�� de anul precedent. 

 Anul 2005 
- ROL/ha/an - 

Anul 2006 
- RON/ha/an - 

Terenuri arabile cuprinse la 
categoria I de fertilitate 

1.200.000 180 

Terenuri arabile cuprinse la 
categoria II de fertilitate 

900.000 135 

8.1.5. Taxa de servitute, de trecere, a fost în anul 2005 de 100.000 ROL/mp/an �i se stabile�te pentru 
anul 2006 la 15 lei/mp/an, cu o cre�tere de 50% fa�� de anul precedent. 

8.1.6. Tarifele de baz� lunare pe metru p�trat la chiriile pentru spa�iile cu alt� destina�ie decât aceea 
de locuin��, aflate în patrimoniul Consiliului Local, se stabilesc în dolari Euro/mp/lun�, pl�tibili în lei la 
cursul BNR din ziua în care se face plata, dup� cum urmeaz�: 

Nr. 
crt. Destina�ia spa�iului Tarif de baz� lunar 

Euro / mp / lun� 
1.  Unit��i de alimenta�ie public� 3,0 
2.  Birouri sau sedii administrative pentru societ��i comerciale 3,0 
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3.  Societ��i comerciale de pres� sau grupuri de pres� 3,0 
4.  Sedii notariat �i birou avocatur� 7,5 
5.  Alte spa�ii comerciale 1,5 
6.  Prest�ri servicii 0,8 
7.  Asocia�ii nonprofit 0,2 
8.  Spa�ii închiriate din sediul Prim�riei pentru alte activit��i 1,5 

Pentru anexe �i spa�ii de depozitare aferente spa�iului principal se aplic� un tarif de 50% din valoarea 
chiriei adjudecat� pentru spa�iul principal. 

Pentru garajele proprietatea Prim�riei se aplic� un tarif lunar pe mp de 1,5 Euro la persoane juridice 
�i de 1,8 Euro la persoane fizice, majorate cu 50% fa�� de anul precedent. 

Pentru spa�iile situate la subsol, se aplic� o reducere a tarifelor adjudecate cu 30%. 
Suprafa�a dependin�elor folosite în comun (holuri, grupuri sociale) se va calcula prin aplicarea unui 

procent de 25% asupra suprafe�ei totale închiriate. 
8.1.7. Tariful de baz� pentru închirierea terenurilor ocupate de construc�ii executate, f�r� autoriza�ie 

de construc�ie sau cu autoriza�ie provizorie, se stabile�te începând cu 1 ianuarie 2006 astfel, majorate cu 50% 
fa�� de anul precedent: 

Nr. 
crt. 

Destina�ia spa�iului Tarif de baz� lunar 
Euro / mp / an 

1. Garaje 3,0 
2. Boxe 1,5 
3. Prest�ri servicii 6,0 
Se vor achita în lei la cursul BNR din ziua pl��ii. 
8.1.8. Taxa pentru utilizarea terenurilor afectate de lucr�ri, re�ele subterane (închirierea se face 

pentru minim trei zile în cazul re�elelor de pân� la 20 metri lungime) a fost în anul 2005 de 20.000 
ROL/mp/zi �i se stabile�te, pentru anul 2005, la 3 lei / mp /zi, o cre�tere de 50% fa�� de anul precedent. 
 

8.2. Taxe de ocupare �i folosire a locurilor publice 
8.2.1. Taxe pentru ocuparea locurilor publice pe trotuar, pentru vânzarea de produse sau servicii 

diverse, se stabilesc pentru anul 2006, astfel: 
Anul 2005         Anul 2006 

�� zona I – în chio�curi               5.000 ROL/mp/zi        1,0 leu/mp/zi 
�� zona I – în tonete     7.000 ROL/mp/zi        1,0 leu/mp/zi 
�� zona I – pe terase     6.000 ROL/mp/zi         1,0 leu/mp/zi 
�� zona II – în chio�curi     4.000 ROL/mp/zi        0,8 lei/mp/zi 
�� zona II – în tonete     6.000 ROL/mp/zi        0,8 lei/mp/zi 
�� zona II – pe terase     5.100 ROL/mp/zi        0,8 lei/mp/zi 
�� zona III – în chio�curi     3.700 ROL/mp/zi        0,6 lei/mp/zi 
�� zona III – în tonete     5.100 ROL/mp/zi        0,6 lei/mp/zi 
�� zona III – pe terase     4.900 ROL/mp/zi         0,6 lei/mp/zi 

 Pentru vânzarea de pres� �i carte la tonet�, taxa datorat� se reduce cu 50%. 
8.2.2. Taxa pentru ocuparea locurilor publice pe trotuar, pentru depozitarea de diverse materiale, a 

fost în anul 2005 de 7.500 ROL/mp/zi �i se stabile�te pentru anul 2006 la nivelul de 1 leu/mp/zi. 
8.2.3. Taxe pentru ocuparea locurilor publice pe trotuar, pentru exercitarea activit��ii de comer� 

stradal sau ambulant cu produse rezultate din exercitarea unei activit��i autorizate pe cont propriu, când nu 
este cazul de licita�ie (exemplu: comercializarea de m�r�i�oare �i felicit�ri, bâlci anual, etc.), altele decât cele 
de la pct. 8.2.1. �i 8.2.2., au fost în anul 2005 la nivelul de 13.500 ROL/mp/zi, iar în anul 2006 se stabilesc la 
2 lei/mp/zi. 

8.2.4. Taxe pentru ocuparea terenurilor cu construc�ii provizorii, autorizate în condi�iile legii, au fost 
în anul 2005 la nivelul de 5.000 ROL/mp/zi �i se stabilesc pentru anul 2006 la 1 leu/mp/zi.  

8.2.5. Tarif intrare în Parcul zoologic 0,5 lei/zi/persoan� (nu au fost majorate fa�� de 2005). 
 8.2.7. Taxa pentru ocuparea locurilor publice pentru comercialiazarea de haine din bl�nuri �i/sau 
piele cu ocazia bâlciului anual se stabile�te la 10 lei/mp/zi, fa�� de 100.000 ROL/mp/zi cât a fost în anul 
precedent. 

8.2.7. Conform articolului 283 din Codul fiscal, Consiliul local poate institui taxe pentru 
echipamentele destinat în scopul ob�inerii de venit. Clasele de echipamente propuse spre aprobarea 
Consiliului local �i tarifele sunt urm�toarele: 

• meseria�i �i c�r�u�i    30 lei / an 
• cazane de fabricat rachiu   30 lei / an 
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• mori, prese de ulei, darace, motofer�strae 45 lei / an 
• activit��i de proiectare   75 lei / an 

8.2.8. Taxa pentru emiterea acordul unic în vederea eliber�rii autoriza�iei de construire a fost în anul 
2005 de 200.000 lei, iar pentru anul 2006 propunem 20 lei. 
 8.2.9. Taxa pentru ob�inerea avizelor necesare emiterii acordului unic a fost în anul 2005 de 5 % din 
valoarea avizelor emise, iar pentru anul 2006 propunem 5 % din valoarea lor. 
 8.2.10. Taxa pentru avizul comisiei tehnice de specialitate a fost în anul 2005 de 250.000 ROL, iar 
pentru anul 2006 propunem 25 lei. 
 
 8.3. Tarife de autorizare �i func�ionare 

Tarife locale datorate pentru prestarea de servicii în favoarea contribuabililor sunt urm�toarele: 
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei sau tarifului Tarif 2005 
- ROL - 

Tarif 2006 
- RON - 

0 1 2 3 
1. Tarif pentru eliberarea fi�ei bunului imobil,  format A4, lei / exemplar 680.000 68 

2. 
Tarif pentru m�surarea parcelelor de teren pentru de�in�torii titlurilor de 
proprietate care au fost pu�i în posesie (inclusiv proprietarii de terenuri care 
se retrag din asocia�iile agricole), la cerere, lei / ha sau frac�iune de ha 

250.000 25 

3. 
Tarif pentru eliberare de copii dup� adeverin�e de proprietate, procese verbale 
de punere în posesie, cereri de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, fi�e de proprietate, lei / exemplar 

20.000 3 

4. Tarif pentru eliberarea de copii dup� rolul din registrul agricol, lei / exemplar 50.000 5 
5. Tarif eliberare formulare autoriza�ie de func�ionare PF �i AF 20.000 3 
6. Tarif eliberare formulare autoriza�ie de func�ionare spa�ii comerciale 20.000 3 
7. Tarif eliberare formulare certificate de urbanism, lei/set(30 pag.) 40.000 5 

8. Idem – în regim de urgen�� = 48 ore, lei / set 
- numai în cazul înstr�in�rilor 500.000 50 

9. Tarif de eliberare formulare autoriza�ie de construc�ii, lei / set (20 pag.) 40.000 5 
10. Tarif eliberare aviz de s�p�tur�, lei / set 250.000 25 
11. Idem – în regim de urgen�� = 48 ore, lei / set 500.000 50 
12. Tarif de eliberare formulare contract de concesiune / închiriere, lei / set 200.000 20 
13. Idem – în regim de urgen�� = 48 ore, lei / set 500.000 50 

14. 
Tarif pentru întocmire planuri situa�ie: 
��format A4, lei / plan 
��format A3, lei / plan 

 
650.000 

1.500.000 

 
65 

150 

15. 

Tarif pentru autorizarea circula�iei unor vehicule, pe alte trasee decât cele 
permise, lei/an 
�� toate tipurile f�r� remorci, cu capacitate de 

��1,5-4 tone 
��4-7 tone 
��peste 7 tone 

�� toate tipurile cu remorci 

 
 
 

1.600.000 
1.800.000 
2.000.000 
2.900.000 

 
 
 

240 
270 
300 
435 

16. Tarif pentru autorizarea circula�iei în pietonalul �tefan cel Mare, pentru 
vehicule cu capacitate de pân� la 1,5 tone,  lei / an 5.000.000 600 

17. 

Tarif pentru utilizarea str�zilor din domeniul public pentru persoane fizice �i 
juridice care desf��oar� activitate de preg�tire în vederea ob�inerii permiselor 
de �oferi (�coal� de �oferi), cu excep�ia unit��ilor de înv���mânt ale 
Ministerului Educa�iei Na�ionale, lei/an/�coal� 
�� pentru cei ce desf��oar� activitate de preg�tire cu autoturisme 
�� pentru cei ce desf��oar� activitate de preg�tire cu alte autovehicule 

 
 
 
 

1.300.000 
 

1.900.000 

 
 
 
 

200 
 

285 

18. 
Tarif privind circula�ia autovehiculelor de transport în comun, cu peste 20 de 
locuri, altele decât cele apar�inând unit��ilor din subordinea consiliului local, 
lei/lun�/autovehicul 

200.000 20 

19. Tarif pentru parcarea autoturismelor în spa�ii special amenajate – lei/or� 5.000 1 

20. Tarif de acces pietonal �tefan cel Mare, autoturisme sub greutatea de 5 to, 
neautorizate, lei / acces 200.000 20 
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21. Tarif pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgen�� – 3 ore, lei / 
certificat 80.000 8 

22. Tarif pentru eliberare copii xerox dup� documente originale care se afl� în 
arhiva Prim�riei, lei / fil� 40.000 4 

23. Tarif oficiere c�s�torii în zilele de sâmb�t� – lei / c�s�torie 200.000 20 

24. 
Tarif pentru activitatea de foto-video la starea civil�, lei / c�s�torie 
��pentru activitate de foto 
��pentru activitate de video 

 
150.000 
200.000 

 
15 
20 

25. 
Tarif înscriere Biblioteca municipal� 
(permis, fi�a-contract, coresponden��), 50% pentru elevi, studen�i, pensionari, 
lei / cititor 

10.000 1 

26. Tarif eliberare permis nou la Bibliotec� ( în cazul pierderii acestuia ) 50% din 
taxa ini�ial� 

50% din 
taxa ini�ial� 

27. 
Tarif de avizare cititori restan�ieri 
��pentru prima avizare 
��pentru a doua avizare 

 
20.000 
30.000 

 
2 
3 

28. 

Tarif pentru lemn de foc peste 24 cm grosime, la toate speciile, doborât �i 
fasonat la cioat� în condi�ii grele, provenit din t�ieri efectuate de Prim�rie, lei 
/ mc 
�� în cazul în care t�ierea este efectuat� de beneficiar 
�� în cazul în care t�ierea este efectuat� de furnizor 

 
160.000 

 
250.000 

 
16 
 

25 

29. 

Tarif pentru func�ionarea spa�iilor comerciale, punct de lucru (spa�iu 
comercial, prestare servicii) 

• cifr� de afaceri pân� în 100.000 lei în anul precedent 
• cifr� de afaceri de la 100.000 lei în anul precedent 

 
 

500.000 
1.000.000 

 
 

50 
100 

 
8.4. Taxe pentru vehicule lente 
8.4.1. Propunem pentru anul 2006 taxa pentru vehicule lente în sum� de 34 lei/an/vehicul, fa�� de 

320.000 ROL/an/vehicul cât a fost în anul 2005, conform H.G. 797/2005. 
8.4.2. Lista cuprinzând vehiculele lente este urm�toarea: 

 
1. Autocositoare 
2. Autoexcavator (excavator pe auto�asiu) 
3. Autogreder 
4. Autoscreper 
5. Autostivuitor 
6. Buldozer pe pneuri 
7. Combin� agricol� pentru recoltat cereale sau 

furaje 
8. Compactor autopropulsat 
9. Electrocar cu echipamente: sudur�, grup 

electrogen, pomp� etc. 
10. Excavator cu racle�i pentru s�pat �an�uri 
11. Excavator cu rotor pentru s�pat �an�uri 
12. Excavator pe pneuri 
13. Frez� autopropulsat� pentru canale 
14. Frez� autopropulsat� pentru p�mânt stabilizat 
15. Frez� rutier� 
16. Înc�rc�tor cu o cup� pe pneuri 
17. Instala�ie autopropulsat� de sortare-concasare 
18. Macara cu greifer 
19. Macara mobil� pe pneuri 
20. Macara turn autopropulsat� 

21. Ma�in� autopropulsat� multifunc�ional� pentru 
lucr�ri de terasamente 

22. Ma�in� autopropulsat� pentru construc�ia �i 
între�inerea drumurilor 

23. Ma�in� autopropulsat� pentru decopertarea 
îmbr�c�mintei asfaltice la drumuri 

24. Ma�in� autopropulsat� pentru finisarea 
drumurilor 

25. Ma�in� autopropulsat� pentru forat 
26. Ma�in� autopropulsat� pentru turnat asfalt 
27. Plug de z�pad� autopropulsat 
28. �asiu autopropulsat cu fer�str�u pentru t�iat 

lemn 
29. Tractor pe pneuri 
30. Troliu autopropulsat 
31. Utilaj multifunc�ional pentru între�inerea 

drumurilor 
32. Vehicul de pompieri pentru derularea 

furtunurilor de ap� 
33. Vehicul pentru m�cinat �i compactat de�euri 
34. Vehicul pentru marcarea drumurilor 
35. Vehicul pentru t�iat �i compactat de�euri 
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ANEXA nr. 5 
la H.C.L NR. 80 

din 29 septembrie 2005 
 

8.5. TAXE SPECIALE 
 8.5.1. Taxa de p��unat (cont 5004). Pentru anul 2006 taxa pentru învoirea animalelor la p��unat �i taxa de 
gloab� se men�ine la nivelul anului 2005, dup� cum urmeaz�: 
a. Taxa de p��unat 

�� bovine �i cabaline adulte   27 lei / an / cap animal; 
�� tineret bovin �i cabalin 1-2 ani  19 lei / an / cap animal; 
�� ovine �i caprine adulte     4 lei / an / cap animal; 
�� ovine �i caprine sub 1 an     3 lei / an / cap animal; 

b. Taxa de gloab� 
�� bovine �i cabaline    34 lei / an / cap animal; 
�� ovine �i caprine    11 lei / an / cap animal. 
8.5.2. Taxa pentru construire sal� sport, biseric� �i repara�ii fa�ade - taxa pentru construire sal� sport, 

biseric� �i repara�ii fa�ade datorat� de agen�ii economici cu sediul, reprezentan�a, filiala, punct de lucru în localitatea 
Roman, precum �i persoanele care practic� liber� profesie (avoca�i, notari publici, exper�i contabili, exper�i tehnici, 
exper�i cadastrali, medici umani �i veterinari, cu cabinete particulare) se stabile�te pentru anul 2006 în procent de unu la 
mie, adic� 0,1%,  din cifra de afaceri realizat� în anul precedent pentru agen�ii economici, respectiv din onorariile �i / 
sau veniturile brute realizate în anul precedent pentru persoanele care practic� liber� profesie (avoca�i, notari publici, 
exper�i contabili, exper�i tehnici, exper�i cadastrali, medici umani �i veterinari, cu cabinete particulare). 

Taxa va fi datorat� �i de societ��ile care nu au sediul în Roman, dar au reprezentan�� / filial� / sucursal� sau 
puncte de lucru în municipiul Roman, în acest caz taxa aplicându-se la cifra de afaceri aferent� acestora. 

Taxa nu va fi datorat� �i pentru cifra de afaceri realizat� în punctele de lucru din afara municipiului Roman. 
Sunt pl�titori de tax� pentru construire sal� sport, biseric� �i repara�ii fa�ade contribuabilii preciza�i mai sus 

care au realizat în anul precedent o cifr� de afaceri / venit brut de minim 10.000 lei. 
8.5.3. Taxa de câini 
Pentru anul 2006, se stabile�te taxa pentru de�inerea câinilor de paz�, de agrement �i de vân�toare, diferen�iat� 

în raport cu num�rul câinilor de�inu�i �i cu scopul pentru care sunt folosi�i, astfel (se men�ine la nivelul anului 2005): 
a. Câini de paz�: 

�� pentru cel de-al doilea câine       3 lei / an 
�� pentru al treilea câine �i urm�torii, de fiecare câine   10 lei / an 

b. Câini de vân�toare: 
�� pentru primul câine      12 lei / an 
�� pentru al doilea câine �i urm�torii, de fiecare câine   25 lei / an 

c. Câini de agrement: 
�� pentru primul câine      32 lei / an 
�� pentru al doilea câine �i urm�torii, de fiecare câine   40 lei / an 
Prin câini de agrement se în�eleg câinii �inu�i �i crescu�i în locuin��. 
Pentru câinii necesari pazei animalelor, pentru câinii înso�itori ai nev�z�torilor, precum �i pentru câinii de orice 

fel de pân� la 6 luni, nu se datoreaz� tax�. 
Sunt scutite de la plata taxei pentru de�inerea de câini, persoanele care locuiesc singure, au un singur câine �i 

au calitatea de pensionar sau handicapat. 
 Taxa se pl�te�te pân� la 30 mai inclusiv a fiec�rui an sau în termen de 30 de zile de la declarare. 
 În cazul în care de�inerea câinilor înceteaz�, indiferent de cauz�, taxa anual� nu se recalculeaz�. 
 De�in�torii de câini sunt obliga�i s� depun� declaratie pentru stabilirea taxei pân� la data de 31 ianuarie a 
fiec�rui an sau în termen de 30 de zile de la dobândire sau orice modificare intervenit�. 

De�inerea de câini �i nedeclararea lor în eviden�ele Prim�riei Roman în termenul stabilit mai sus, constituie 
contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend�. 

8.5.4. Tax� pentru trecerea animalelor pe domeniul public 
Pentru anul 2006, se stabile�te taxa pentru trecerea animalelor pe domeniul public datorat� de de�in�torii de 

animale, care utilizeaz� zonele verzi �i drumul public, dup� cum urmeaz� (se men�ine la nivelul anului 2005): 
�� pentru de�in�torii de bovine, cabaline, porcine 15 lei / an / cap animal; 
�� pentru de�in�torii de ovine, caprine    8 lei / an / cap animal. 

 De�in�torii de animale, care utilizeaz� zonele verzi �i drumul public, sunt obliga�i s� depun� declara�ie pentru 
stabilirea taxei pân� la data de 31 ianuarie a fiec�rui an sau în termen de 30 de zile de la dobândire sau orice modificare 
intervenit�. 

Nedepunerea declara�iei de  impunere în termenul stabilit mai sus, constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu 
amend� �i cu stabilirea retroactiv� a taxei datorate pe o perioad� de pân� la 5 ani. 
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ANEXA nr. 6 
la H.C.L NR. 80 

din 29 septembrie 2005 
 
 

8.6. Taxe de pia�� 
 Pentru anul 2005, se stabilesc urm�toarele taxe �i tarife stabilite în domeniul administra�iei pie�elor, 
conform tabelului de mai jos: 

Nr. 
crt. Denumirea taxei sau tarifului Tax� / Tarif 

an 2005 
Tax� / Tarif 

an 2006 
0 1 2 3 
 PIE�E (Central�, Ec. Teodoroiu, Anton Pann)   

1.  Taxa de închiriere cântare, lei / zi / cântar 25.000 3 

2.  Taxa de închiriere mas� pentru comercializare legume, fructe, 
zarzavaturi, miere de albine, lei / mp / zi 60.000 7 

3.  Tax� închiriere box� în sector amenajat - Potcoav� 
Lei / box� / zi 165.000 18 

4.  
Tax� abonament lunar pentru închirierea mese pentru comercializarea 
legume – fructe de c�tre persoane autorizate, asocia�ii familiale, 
societ��i comerciale        Lei / mas� / lun� 

2.00.000 250 

5.  

Taxa de închiriere mas� pentru comercializare produse lactate, 
brânzeturi (inclusiv halate �i t�vi), lei / mp / zi 
♦ lapte 
♦ brânz� de vaci, smântân� 
♦ brânz� oi 

 
 

15.000 
40.000 
70.000 

 
 

2 
6 
9 

6.  Taxe pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau 
autovehicule, lei / mp / zi 35.000 4 

7.  Taxe pentru folosire platourilor �i a altor spa�ii din pie�e, târguri, 
oboare, lei / mp / zi 35.000 4 

8.  Tax� pentru vânzare de c�tre produc�torii particulari în spa�iile 
special amenajate în Pia�a Smirodava, lei / box� / zi 180.000 20 

9.  Tax� pentru comercializare miei - lei/buc/zi 30.000 4 

10.  Tax� pentru depozitare m�rfuri în magazii destinate produc�torilor, 
lei / mp / zi 

18.000 2 

11.  Tarif pentru comercializarea brazilor, lei / buc. / zi 8.000 1 
12.  Tarif pentru comercializarea florilor, lei / mp / zi 25.000 4 
13.  Parcare cu plat� în spa�ii special amenajate, lei / or� / vehicul 5.000 1 
14.  Ocuparea terenurilor cu construc�ii provizorii, lei / mp / zi 6.000 1 
15.  Tarif cazare dormitor produc�tori, lei / pat / zi 100.000 12 
16.  Sta�ionare c�ru�e în spa�iul special amenajat, lei / c�ru�� / zi 6.000 1 

 Închiriere spa�ii comerciale   
Tarife minime de baz� în cazul organiz�rii de licita�ii de închiriere 
pentru spa�ii , Euro/mp/lun�, pl�tibili la curs BNR din ziua pl��ii:   

a. alimenta�ie public� (numai spa�iul de servire) 2 USD 2,5 Euro 
b. magazine de m�rfuri alimentare, industriale sau mixte (numai 
spa�iul de servire) 

 
1,5 USD 

 
2 Euro 

c. spa�ii pentru vânzare carne, preparate din carner �i pe�te în Hala 
Central� 
d. chio�curi apar�inând Direc�iei Administra�ia Pie�elor, Bazar, Obor 
Roman 
e. spa�ii de produc�ie �i prest�ri servicii 

14 USD 
 

5 USD 
 

1 USD 

17 Euro 
 

10 Euro 
 

1,2 Euro 

17.  

f. spa�ii pentru depozite, magazii, beciuri, birouri, grupuri sociale, 
cur�i, teren de construc�ii �i orice alte spa�ii �i terenuri, cu excep�ia 
celor de la punctele a, b �i c 

0,5 USD 0,8 Euro 

18.  Închiriere utilaje frigorifice hal�, lei / lun� 
• pentru spa�ii vânzare preparate din carne 

  
100 
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• pentru spa�ii vânzare pe�te 
• pentru spa�ii vânzare carne vit� �i porc 
• pentru spa�ii vânzare carne pas�re 

30 
200 
250 

 OBOR   

1. 
Tarif pentru vânzare de animale vii, lei / zi / cap animal 
��bovine, cabaline, porcine peste 6 luni 
��porcine sub 6 luni, ovine, caprine 

 
70.000 
25.000 

 
9 
3 

2. Taxe pentru vânzarea materialelor de construc�ii �i lemnoase, Lei / 
mp /zi 

50.000 6 

3. Tarif pentru intrarea cu auto sau c�ru�� în târgul de animale, f�r� 
marf�, lei / zi / autovehicul 10.000 1 

BAZAR   
1. Tax� intrare în bazar, lei / zi / persoan� 5.000 0,5 
2. Tax� intrare ma�ini în bazar cu marf�, lei / zi / vehicul 60.000 8 

3. 

Ocuparea unei suprafe�e de teren special amenajat pentru organizarea 
bâlciului anual, 

• zona A: lei / mp / zi 
• zona B: lei / mp / zi 

 
 

6.600 
6.600 

 
 

1,5 
1 

4. Comercializare covoare în bazar, lei / buc / zi 18.000 2 

5. 
Tax� închiriere tonete apar�inând Direc�iei Pie�elor, Bazar, Obor 
��tonete mici lei / tonet� / zi bazar 
��tonete mari lei / tonet� / zi bazar 

35.000 
70.000 

4 
8 

6. 
Tax� ocupare teren bazar cu tonete proprii ale agen�ilor economici: 
��tonete mici lei / tonet� / zi bazar 
��tonete mari lei / tonet� / zi bazar 

 
30.000 
60.000 

 
4 
8 

7. Tax� rezervare loc pentru vânz�ri de m�rfuri în sectorul "ma�ini", lei 
/ lun� 150.000 18 
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ANEXA nr. 7 
la H.C.L NR. 80 

din 29 septembrie 2005 
 

LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 

 
 ______________________________________________________________________________ 
|                                          |NIVELURILE       |NIVELURILE       | 
|       Extras din norma juridic�          |AJUSTATE         |AJUSTATE         | 
|                                          |PENTRU ANUL 2005 |PENTRU ANUL 2006 | 
|                                          | - lei -  rol/ron|     - lei -     | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 2 (1) Ac�iunile �i cererile          |          x      |         x       | 
|evaluabile în bani, introduse la          |                 |                 | 
|instan�ele judec�tore�ti, se taxeaz�      |                 |                 | 
|astfel:                                   |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) pân� la valoarea de 366.000 lei        |        19.000/  |         2       | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |                 |                 | 
|a) pân� la valoarea de 38,80 lei          |         1,90    |                 | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) între 366.001 lei �i 3.660.000 lei     |19.000 lei + 10% |2 lei + 10%      | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |pentru ce        |pentru ce        | 
|b) între 38,81 lei �i 388 lei             |dep��e�te        |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |366.000 lei/     |39 lei           | 
|                                          |1,90 lei + 10%   |                 | 
|                                          |pentru ce        |                 | 
|                                          |dep��e�te 36,60  |                 | 
|                                          |lei              |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) între 3.660.001 lei �i 36.594.000 lei  |348.000 lei + 8% |37 lei + 8%      | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |pentru ce        |pentru ce        | 
|c) între 388,01 lei �i 3.879,00 lei       |dep��e�te        |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |3.660.000 lei/   |388 lei          | 
|                                          |34,80 lei + 8%   |                 | 
|                                          |pentru ce        |                 | 
|                                          |dep��e�te 366,00 |                 | 
|                                          |lei              |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|d) între 36.594.001 lei �i 182.970.000 lei|2.982.000 lei +  |316 lei + 6%     | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |6% pentru ce     |pentru ce        | 
|d) între 3879,01 lei �i 19.394,80 lei     |dep��e�te        |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |36.594.000 lei/  |3.879 lei        | 
|                                          |298,20 lei + 6%  |                 | 
|                                          |pentru ce        |                 | 
|                                          |dep��e�te 3659,40|                 | 
|                                          |lei              |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|e) între 182.970.001 lei �i               |11.765.000 lei + |1.247 lei + 4%   | 
|   365.940.000 lei                        |4% pentru ce     |pentru ce        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |dep��e�te        |dep��e�te        | 
|e) între 19.394,81 lei �i 38789,60 lei    |182.970.000 lei/ |19.395 lei       | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |1176,50 lei + 4% |                 | 
|                                          |pentru ce        |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |18297,00 lei     |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|f) între 365.940.001 lei �i               |19.084.000 lei + |2.023 lei + 2%   | 
|   1.829.700.000 lei                      |2% pentru ce     |pentru ce        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |dep��e�te        |dep��e�te        | 
|f) între 38789,61 lei �i 193.948,20 lei   |365.940.000 lei/ |38.790 lei       | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |1908,40 lei + 2% |                 | 
|                                          |pentru ce        |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |36594,00 lei     |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|g) peste 1.829.700.001 lei                |48.359.000 lei + |5.126 lei + 1%   | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |1% pentru ce     |pentru ce        | 
|g) peste 193.948,20 lei                   |dep��e�te        |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |1.829.700.000    |193.948 lei      | 
|                                          |lei/4835,90 lei +|                 | 
|                                          |1% pentru ce     |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |182970,00 lei    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|(2) ..................... Taxa aferent�   |   1.830.000*1)/ |      194*1)     | 
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|acestei contesta�ii nu poate dep��i suma  |     183,00*1)   |                 | 
|de ......................*1),             |                 |                 | 
|indiferent de valoarea contestat�         |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 3. Ac�iunile �i cererile neevaluabile|             x   |             x   | 
|în bani se taxeaz� astfel:                |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) cereri pentru constatarea existen�ei   |       183.000/  |        19       | 
|sau neexisten�ei unui drept, f�cute în    |        18,30    |                 | 
|cadrul art. 111 din Codul de procedur�    |                 |                 | 
|civil�                                    |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a)^1 cereri în anularea sau declararea    |       110.000/  |        12       | 
|nulit��ii unui act juridic                |        11,0     |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) cereri care privesc dreptul de         |        91.000/  |        10       | 
|folosin�� a locuin�elor sau a unor        |         9,10    |                 | 
|înc�peri, nelegate de plata anumitor sume |                 |                 | 
|de bani, precum �i cereri de ordonan��    |                 |                 | 
|pre�edin�ial� al c�ror obiect nu este     |                 |                 | 
|evaluabil în bani                         |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) cereri pentru stabilirea calit��ii de  |       183.000/  |        19       | 
|mo�tenitor, a masei succesorale, cereri de|        18,30    |                 | 
|raport, cereri de reduc�iune a            |                 |                 | 
|liberalit��ilor �i cereri de partaj       |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|d) cereri de recuzare în materie civil�   |        37.000/  |         4       | 
|                                          |         3,70    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|e) cereri de suspendare a execut�rii      |        91.000/  |        10       | 
|silite, inclusiv a execut�rii             |         9,10    |                 | 
|vremelnice, precum �i cereri în leg�tur�  |                 |                 | 
|cu m�surile asigur�torii                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|f) cereri de perimare �i cereri pentru    |        91.000/  |        10       | 
|eliberarea ordonan�ei de adjudecare       |         9,10    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|g) contesta�ii în anulare                 |        91.000/  |        10       | 
|                                          |         9,10    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|h) cereri de revizuire                    |        91.000/  |        10       | 
|                                          |         9,10    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|i) ac�iuni de gr�ni�uire, în cazul în care|       183.000/  |        19       | 
|nu cuprind �i revendicarea unei por�iuni  |        18,30    |                 | 
|de teren                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|j) ac�iuni posesorii �i cereri care au ca |       183.000/  |        19       | 
|obiect servitu�i                          |        18,30    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|k) cereri de str�mutare în materie civil� |        37.000/  |         4       | 
|                                          |         3,70    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|l) cereri pentru învestirea cu formul�    |        37.000/  |         4       | 
|executorie a hot�rârilor judec�tore�ti    |         3,70    |                 | 
|pronun�ate în �ar� sau în alte ��ri �i a  |                 |                 | 
|oric�ror alte hot�râri sau înscrisuri     |                 |                 | 
|prev�zute de lege, care nu sunt executorii|                 |                 | 
|potrivit legii                            |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|m) cereri introduse de cei v�t�ma�i în    |             x   |             x   | 
|drepturile lor printr-un act administrativ|                 |                 | 
|sau prin refuzul nejustificat al unei     |                 |                 | 
|autorit��i administrative de a le rezolva |                 |                 | 
|cererea referitoare la un drept recunoscut|                 |                 | 
|de lege:                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|- cererea pentru anularea actului sau,    |        37.000/  |         4       | 
|dup� caz, recunoa�terea dreptului pretins,|         3,70    |                 | 
|precum �i pentru eliberarea unui          |                 |                 | 
|certificat, unei adeverin�e sau oric�rui  |                 |                 | 
|alt înscris                               |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|- cererea cu caracter patrimonial, prin   |       366.000/  |        39       | 
|care se solicit� �i repararea pagubelor   |        36,60    |                 | 
|suferite - 10% din valoarea pretins�, dar |                 |                 | 
|nu mai mult de                            |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|n) cereri pentru refacerea înscrisurilor  |        37.000/  |         4       | 
|�i a hot�rârilor disp�rute, precum �i     |         3,70    |                 | 
|cereri de repunere în termen              |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
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|o) cereri pentru încuviin�area execut�rii |        91.000/  |        10       | 
|silite                                    |         9,10    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|o)^1 cereri pentru emiterea soma�iei de   |       366.000/  |        39       | 
|plat�                                     |        36,60    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|p) cereri privind instituirea de m�suri   |     3.660.000/  |       388       | 
|asigur�torii asupra navelor �i            |       366,00    |                 | 
|aeronavelor                               |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|r) cereri de asisten�� judiciar�,         |             x   |             x   | 
|formulate de autorit��ile str�ine, dac�   |                 |                 | 
|prin conven�ii interna�ionale sau pe baz� |                 |                 | 
|de reciprocitate nu s-a stabilit c�       |                 |                 | 
|asisten�a judiciar� interna�ional� se     |                 |                 | 
|efectueaz� gratuit:                       |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|- înmânarea de acte judiciare sau         |       366.000/  |        39       | 
|extrajudiciare                            |        36,60    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|- efectuarea de comisii rogatorii         |       732.000/  |        78       | 
|                                          |        73,20    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|s) cereri de înfiin�are a popririi        |        91.000/  |        10       | 
|                                          |         9,10    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|t) cereri pentru eliberarea de c�tre      |        19.000/  |         2       | 
|instan�ele judec�tore�ti de copii de pe   |         1,90    |                 | 
|hot�rârile judec�tore�ti, cu men�iunea c� |                 |                 | 
|sunt definitive sau irevocabile           |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|�) cereri pentru legalizarea de copii de  |  8.000/pagin�/  |      1/pagin�   | 
|pe înscrisurile aflate la dosar,          |   0,80/pagin�   |                 | 
|pentru fiecare exemplar de copie în parte |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|�)^1 cereri pentru eliberarea oric�ror    |         8.000/  |         1       | 
|alte certificate prin care se atest�      |         0,80    |                 | 
|fapte sau situa�ii rezultate din          |                 |                 | 
|eviden�ele instan�elor de judecat� sau cu |                 |                 | 
|privire la dosarele aflate în arhiva      |                 |                 | 
|acestora                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|u) notific�rile �i soma�iile comunicate   |        37.000/  |         4       | 
|prin executorii judec�tore�ti, de         |         3,70    |                 | 
|fiecare comunicare                        |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|v) cereri adresate Ministerului Justi�iei |         8.000   |          1      | 
|pentru supralegalizarea înscrisurilor sau |         0,80    |                 | 
|copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi |                 |                 | 
|utilizate în str�in�tate                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|x) cereri adresate Ministerului Justi�iei |       183.000/  |        19       | 
|pentru autorizarea traduc�torilor �i      |        18,30    |                 | 
|interpre�ilor                             |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 4. Cereri pentru acordarea           |             x   |             x   | 
|personalit��ii juridice, pentru           |                 |                 | 
|autorizarea func�ion�rii                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) cereri pentru înregistrarea partidelor |       366.000/  |        39       | 
|politice                                  |        36,60    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) cereri pentru acordarea personalit��ii |       183.000/  |        19       | 
|juridice asocia�iilor f�r� scop lucrativ, |        18,30    |                 | 
|funda�iilor, uniunilor �i federa�iilor de |                 |                 | 
|persoane juridice f�r� scop lucrativ,     |                 |                 | 
|precum �i pentru modificarea actelor      |                 |                 | 
|constitutive ale acestora                 |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 5. Cererile formulate în domeniul    |             x   |             x   | 
|drepturilor de autor �i de inventator se  |                 |                 | 
|taxeaz� dup� cum urmeaz�:                 |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) cereri pentru recunoa�terea dreptului  |       366.000/  |        39       | 
|de autor �i a celor conexe, pentru        |        36,60    |                 | 
|constatarea înc�lc�rii acestora �i        |                 |                 | 
|repararea prejudiciilor, inclusiv plata   |                 |                 | 
|drepturilor de autor �i a sumelor cuvenite|                 |                 | 
|pentru opere de art�, precum �i pentru    |                 |                 | 
|luarea de m�suri în scopul prevenirii     |                 |                 | 
|producerii unor pagube iminente sau       |                 |                 | 
|pentru asigurarea repar�rii acestora      |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
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|b) cereri pentru recunoa�terea calit��ii  |       366.000/  |        39       | 
|de inventator, de titular de brevet, a    |        36,60    |                 | 
|drepturilor n�scute din brevetul de       |                 |                 | 
|inven�ie, din contractele de cesiune �i   |                 |                 | 
|licen��, inclusiv drepturile patrimoniale |                 |                 | 
|ale inventatorului                        |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 6. În materie comercial�, se taxeaz� |             x   |             x   | 
|urm�toarele cereri:                       |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) cereri pentru înregistrarea sau        |       366.000/  |        39       | 
|autorizarea societ��ilor comerciale,      |        36,60    |                 | 
|precum �i pentru modificarea actelor      |                 |                 | 
|constitutive ale acestora, cereri pentru  |                 |                 | 
|excluderea unui asociat, precum �i cereri |                 |                 | 
|de dizolvare �i lichidare a unei societ��i|                 |                 | 
|comerciale                                |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) cereri pentru lichidarea pozi�iei      |       366.000/  |        39       | 
|dominante a unui agent economic           |        36,60    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) ac�iuni, cereri �i contesta�ii         |       366.000/  |        39       | 
|introduse în temeiul Legii nr. 64/1995    |        36,60    |                 | 
|privind procedura reorganiz�rii judiciare |                 |                 | 
|�i a falimentului �i al Legii nr. 83/1998 |                 |                 | 
|privind procedura falimentului b�ncilor   |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|d) cereri pentru contestarea devizului    |       183.000/  |        19       | 
|lucr�rilor reglementate de art. 67        |        18,30    |                 | 
|alin. 3 din Legea nr. 26/1996             |                 |                 | 
|(Codul silvic)                            |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru |             x   |             x   | 
|unele ac�iuni �i cereri referitoare la    |                 |                 | 
|raporturile de familie sunt urm�toarele:  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) pentru cererea de divor� întemeiat� pe |       366.000/  |        39       | 
|art. 38 alin. 1 �i 2 din Codul familiei   |        36,60    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) pentru cererea de divor� întemeiat� pe |        73.000/  |         8       | 
|art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum|         7,30    |                 | 
|�i în cazul în care reclamantul nu        |                 |                 | 
|realizeaz� venituri sau acestea sunt      |                 |                 | 
|inferioare salariului minim brut pe �ar�  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) pentru cererile de stabilire a         |        55.000/  |         6       | 
|locuin�ei minorilor, formulate potrivit   |         5,50    |                 | 
|art. 100 alin. 3 din Codul familiei,      |                 |                 | 
|pentru cererea de încredin�are a copiilor |                 |                 | 
|minori, introdus� separat de ac�iunea de  |                 |                 | 
|divor�, pentru cererile de reîncredin�are |                 |                 | 
|a copiilor minori ulterior divor�ului,    |                 |                 | 
|pentru ac�iunea introdus� de un p�rinte   |                 |                 | 
|care a recunoscut unul sau mai mul�i      |                 |                 | 
|copii, în scopul purt�rii numelui s�u,    |                 |                 | 
|precum �i pentru cererile de încredin�are |                 |                 | 
|a copiilor minori din afara c�s�toriei,   |                 |                 | 
|formulate potrivit art. 65 din Codul      |                 |                 | 
|familiei                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit   |             x   |             x   | 
|Legii notarilor publici �i a activit��ii  |                 |                 | 
|notariale nr. 36/1995 se taxeaz� dup� cum |                 |                 | 
|urmeaz�:                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) cereri pentru solu�ionarea conflictelor|        73.000/  |         8       | 
|de competen�� dintre birourile notarilor  |         7,30    |                 | 
|publici                                   |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) plângeri împotriva încheierii de       |        73.000/  |         8       | 
|respingere a cererii de îndeplinire a unui|         7,30    |                 | 
|act notarial                              |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) cereri pentru supralegalizarea         |        37.000/  |          4      | 
|semn�turii �i a sigiliului notarului      |         3,70    |                 | 
|public de c�tre Ministerul Justi�iei      |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 8^1. (2) Dup� plata taxelor          |        19.000*1)|          2*1)   | 
|succesorale, eliberarea de noi copii de pe|         1,90    |                 | 
|hot�rârile judec�tore�ti prev�zute la     |                 |                 | 
|alin. (1) se taxeaz� cu ..............*1) |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 8^2. Cererile formulate potrivit     |             x   |             x   | 
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|Legii nr. 188/2000 privind executorii     |                 |                 | 
|judec�tore�ti, cu modific�rile �i         |                 |                 | 
|complet�rile ulterioare, se taxeaz� dup�  |                 |                 | 
|cum urmeaz�:                              |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) cereri pentru solu�ionarea conflictelor|        73.000/  |         8       | 
|de competen�� între birourile executorilor|         7,30    |                 | 
|judec�tore�ti                             |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) plângeri împotriva refuzului           |        73.000/  |         8       | 
|executorului judec�toresc de a îndeplini  |         7,30    |                 | 
|un act sau de a efectua o executare silit�|                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) cereri pentru supralegalizarea         |        37.000/  |         4       | 
|semn�turii �i a �tampilei executorului    |         3,70    |                 | 
|judec�toresc                              |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 9. (1) Transcrierea sau, dup� caz,   |             x   |             x   | 
|intabularea în registrele de publicitate  |                 |                 | 
|a înstr�in�rilor de imobile, pe baz� de   |                 |                 | 
|acte sub semn�tur� privat�, �i a          |                 |                 | 
|ordonan�elor de adjudecare se taxeaz� în  |                 |                 | 
|func�ie de valoarea declarat� de p�r�i    |                 |                 | 
|în act, dar nu mai pu�in decât valoarea   |                 |                 | 
|terenurilor �i construc�iilor, avut� în   |                 |                 | 
|vedere la stabilirea impozitelor, astfel: |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) pân� la 3.660.000 lei                  |4%, dar nu mai   |4%, dar nu mai   | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |pu�in de         |pu�in de         | 
|a) pân� la 388,00 lei                     |37.000 lei/      |4 lei            | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |4%, dar nu mai   |                 | 
|                                          |pu�in de 3,70 lei|                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) de la 3.660.001 lei la 18.297.000 lei  |147.000 lei + 3% |16 lei + 3%      | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |pentru suma ce   |pentru suma ce   | 
|b) de la 388,01 lei la 1.939,50 lei       |dep��e�te        |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |3.660.000 lei/   |388 lei          | 
|                                          |147.000 lei + 3% |                 | 
|                                          |pentru suma ce   |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |366,00 lei       |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) de la 18.297.001 lei la 36.594.000 lei |586.000 lei + 2% |62 lei + 2%      | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |pentru suma ce   |pentru suma ce   | 
|c) de la 1.939,51 lei la 3.879,00 lei     |dep��e�te        |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |18.297.000 lei/  |1.940 lei        | 
|                                          |58,60 lei + 2%   |                 | 
|                                          |pentru suma ce   |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |1829,70 lei      |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|d) de la 36.594.001 lei la 54.570.000 lei |952.000 lei +    |100,90 lei +     | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |1,5% pentru suma |1,5% pentru suma | 
|d) de la 3.879,01 lei la 5.784,40 lei     |ce dep��e�te     |ce dep��e�te     | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |36.594.000 lei/  |3.879 lei        | 
|                                          |95,20 lei + 1,5% |                 | 
|                                          |pentru suma ce   |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |3659,40 lei      |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|e) peste 54.570.000 lei                   |1.281.000 lei +  |136 lei + 1%     | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |1% pentru suma ce|pentru suma ce   | 
|e) peste 5.784,40 lei                     |dep��e�te        |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |54.570.000 lei/  |5.784 lei        | 
|                                          |128,10 lei + 1%  |                 | 
|                                          |pentru suma ce   |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |5457,00 lei      |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|(4) Înscrierea drepturilor reale de       |       366.000/  |        39       | 
|garan�ie (gaj, ipotec�, privilegii,       |        36,60    |                 | 
|fidejusiuni reale) se taxeaz� cu 1,5% la  |                 |                 | 
|cuantumul din crean�� garantat, dar nu mai|                 |                 | 
|mult de                                   |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau |        37.000/  |         4       | 
|not�ri în registrele de publicitate a     |         3,70    |                 | 
|situa�iei juridice a imobilelor, inclusiv |                 |                 | 
|radierea drepturilor reale de garan�ie    |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|(6) Ac�iunile �i cererile prev�zute de    |        73.000/  |         8       | 
|Decretul-lege nr. 115/1938 pentru         |         7,30    |                 | 
|unificarea dispozi�iilor privitoare la    |                 |                 | 
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|c�r�ile funciare �i de Legea cadastrului  |                 |                 | 
|�i a publicit��ii imobiliare nr. 7/1996,  |                 |                 | 
|altele decât cererile de efectuare a      |                 |                 | 
|opera�iunilor de publicitate              |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|(7) Eliberarea certificatelor de sarcini  |        19.000/  |         2       | 
|în urma cercet�rii registrelor de         |         1,90    |                 | 
|transcrip�iuni �i inscrip�iuni �i, dup�   |                 |                 | 
|caz, a extraselor sau copiilor de carte   |                 |                 | 
|funciar�                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 11. (2) Se timbreaz� cu ..........*1)|      37.000*1)/ |         4*1)    | 
|cererile pentru exercitarea apelului sau  |       3,70      |                 | 
|recursului împotriva urm�toarelor hot�râri|                 |                 | 
|judec�tore�ti: .......................... |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 12. Cererile în vederea declar�rii   |        73.000/  |         8       | 
|recursului în anulare în cauze civile,    |         7,30    |                 | 
|adresate Ministerului Justi�iei sau       |                 |                 | 
|Parchetului de pe lâng� Curtea Suprem� de |                 |                 | 
|Justi�ie                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|Art. 13. Toate celelalte ac�iuni �i cereri|        73.000/  |         8       | 
|neevaluabile în bani, cu excep�ia celor   |         7,30    |                 | 
|scutite de plata taxei judiciare de timbru|                 |                 | 
|potrivit legii                            |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
 

 
ORDONAN�A NR. 12/1998 privind taxele de timbru 

pentru activitatea notarial�, republicat� 
 

______________________________________________________________________________ 
|                                                                              | 
| ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE �I SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM| 
|         �I A ACTELOR �I SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE    | 
|         TIMBRU                                                               | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                          |NIVELURILE       |NIVELURILE       | 
|        Extras din norma juridic�         |AJUSTATE         |AJUSTATE         | 
|                                          |PENTRU ANUL 2005 |PENTRU ANUL 2006 | 
|                                          |- lei - rol/ron  |- lei -          | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|        LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE �I SERVICIILE NOTARIALE         | 
|______________________________________________________________________________| 
|1. Autentificarea actelor între vii,      |             x   |             x   | 
|translative ale dreptului de proprietate  |                 |                 | 
|�i ale altor drepturi reale ce au ca      |                 |                 | 
|obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce |                 |                 | 
|au ca obiect constituirea ca aport la     |                 |                 | 
|capitalul social al dreptului de          |                 |                 | 
|proprietate sau al altui drept real asupra|                 |                 | 
|bunurilor imobile se taxeaz� la valoarea  |                 |                 | 
|stabilit� potrivit art. 4 alin. (1), dup� |                 |                 | 
|cum urmeaz�:*1)                           |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) pân� la 136.960.000 lei                |3% dar nu mai    |3% dar nu mai    | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |pu�in de         |pu�in de         | 
|a) pân� la 14.517,80 lei                  |275.000 lei/     |29 lei           | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |3% dar nu mai    |                 | 
|                                          |pu�in de         |                 | 
|                                          |27,50 lei        |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) de la 136.960.001 lei la               |4.120.000 lei +  |437 lei +        | 
|   274.990.000 lei                        |2% pentru suma   |2% pentru suma   | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |ce dep��e�te     |ce dep��e�te     | 
|b) de la 14.517,81 lei la                 |136.960.000 lei/ |14.518 lei       | 
|   29.148,90 lei                          |412,00 lei + 2%  |                 | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |pentru suma ce   |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |13696,00 lei     |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) de la 274.990.001 lei la               |6.870.000 lei +  |728 lei +        | 
|   548.910.000 lei                        |1,5% pentru suma |1,5% pentru suma | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |ce dep��e�te     |ce dep��e�te     | 
|c) de la 29.148.91 lei la                 |274.990.000 lei/ |29149 lei        | 
|   58.184,50 lei                          |687,00 lei +     |                 | 
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |1,5% pentru suma |                 | 
|                                          |ce dep��e�te     |                 | 
|                                          |27499,00 lei     |                 | 
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|__________________________________________|_________________|_________________| 
|d) de la 548.910.001 lei la               |10.978.000 lei + |1.164 lei + 1%   | 
|   2.745.620.000 lei                      |1% pentru suma   |pentru suma      | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |ce dep��e�te     |ce dep��e�te     | 
|d) de la 58.184,51 lei la                 |548.910.000 lei/ |58.185 lei       | 
|   291.0354,71 lei                        |1097,80 lei + 1% |                 | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |pentru suma ce   |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |54891,00 lei     |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|e) de la 2.745.620.001 lei la             |32.945.000 lei + |3.492 lei + 0,75%| 
|   5.492.310.000 lei                      |0,75% pentru suma|pentru suma      | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |ce dep��e�te     |ce dep��e�te     | 
|e) de la 291.0354,71 lei la               |2.745.620.000    |291.036 lei      | 
|   582.184,00 lei                         |lei/3294,50 lei +|                 | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |0,75% pentru     |                 | 
|                                          |suma ce dep��e�te|                 | 
|                                          |274562,00 lei    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|f) peste 5.492.310.001 lei                |53.554.000 lei + |5.677 lei + 0,5% | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |0,5% pentru suma |pentru suma ce   | 
|f) peste 582.184,00 lei                   |ce dep��e�te     |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |5.492.310.000    |582.185 lei      | 
|                                          |lei/5355,40 lei +|                 | 
|                                          |0,5% pentru suma |                 | 
|                                          |ce dep��e�te     |                 | 
|                                          |549231,00 lei    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|2. Autentificarea testamentelor           |        83.000/  |         9       | 
|                                          |         8,30    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|3. Autentificarea actelor de partaj       |       275.000/  |        29       | 
|                                          |        27,50    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|4. Autentificarea actelor de lotizare     |        83.000/  |         9       | 
|(parcelare)                               |         8,30    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|5. Autentificarea actelor de garan�ie,    |       111.000/  |        12       | 
|inclusiv a contractelor de ipotec�        |        11,10    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|6. Autentificarea contractelor de comodat |0,5% din valoarea|0,5% din valoarea| 
|�i închiriere de bunuri                   |bunurilor        |bunurilor        | 
|                                          |declarate de     |declarate de     | 
|                                          |p�r�i sau, dup�  |p�r�i sau, dup�  | 
|                                          |caz, din         |caz, din         | 
|                                          |cuantumul chiriei|cuantumul chiriei| 
|                                          |declarate de     |declarate de     | 
|                                          |p�r�i, dar nu mai|p�r�i, dar nu mai| 
|                                          |pu�in de         |pu�in de         | 
|                                          |137.000 lei/     |15 lei           | 
|                                          |0,5% din valoarea|                 | 
|                                          |bunurilor        |                 | 
|                                          |declarate de     |                 | 
|                                          |p�r�i sau, dup�  |                 | 
|                                          |caz, din         |                 | 
|                                          |cuantumul chiriei|                 | 
|                                          |declarate de     |                 | 
|                                          |p�r�i, dar nu mai|                 | 
|                                          |pu�in de         |                 | 
|                                          |13,70 lei        |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|7. Autentificarea procurilor              |        55.000/  |         6       | 
|                                          |         5,50    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|8. Autentificarea oric�ror alte acte al   |0,5% din valoarea|0,5% din valoarea| 
|c�ror obiect este evaluabil în bani,      |declarat� de     |declarat� de     | 
|necuprinse la pct. 1 - 8                  |p�r�i, dar nu mai|p�r�i, dar nu mai| 
|                                          |pu�in de         |pu�in de         | 
|                                          |137.000 lei      |15 lei           | 
|                                          |0,5% din valoarea|                 | 
|                                          |declarat� de     |                 | 
|                                          |p�r�i, dar nu mai|                 | 
|                                          |pu�in de         |                 | 
|                                          |13,70 lei        |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|9. Autentificarea actelor constitutive    |       275.000/  |        29       | 
|ale societ��ilor comerciale, precum �i a  |        27,50    |                 | 
|actelor de modificare a acestora          |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|10. Autentificarea actelor constitutive   |       111.000/  |        12       | 
|ale societ��ilor agricole, precum �i a    |        11,10    |                 | 
|actelor de modificare a acestora          |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
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|11. Autentificarea actelor de constituire |       111.000/  |        12       | 
|�i a statutelor asocia�iilor f�r� scop    |        11,10    |                 | 
|patrimonial �i ale funda�iilor, inclusiv a|                 |                 | 
|actelor de modificare                     |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|12. Autentificarea oric�ror alte acte al  |        16.000/  |         2       | 
|c�ror obiect este neevaluabil în bani     |         1,60    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|13. Întocmirea actelor de protest al      |       275.000/  |        29       | 
|cambiilor, cecurilor �i al altor titluri  |        27,50    |                 | 
|la ordin                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|14. Legalizarea semn�turilor, a           |        55.000/  |         6       | 
|specimenelor de semn�tur� �i a sigiliilor,|         5,50    |                 | 
|dare de dat� cert�, certificarea unor     |                 |                 | 
|fapte, pentru fiecare act                 |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|15. Legalizarea de copii de pe            |        16.000/  |         2       | 
|înscrisurile prezentate de p�r�i sau din  |         1,60    |                 | 
|arhiva notarului public, pentru fiecare   |                 |                 | 
|copie                                     |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|16. Legalizarea traducerii de c�tre       |        28.000/  |         3       | 
|notarul public autorizat sau legalizarea  |         2,80    |                 | 
|semn�turii traduc�torului, pentru fiecare |                 |                 | 
|exemplar                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|17. Primirea în depozit a înscrisurilor �i|        16.000/  |        2        | 
|documentelor pe timp de un an sau         |         1,60    |                 | 
|frac�iune de un an, pentru fiecare        |                 |                 | 
|exemplar                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|18. Eliber�ri de duplicate de pe actele   |        28.000/  |        3        | 
|notariale �i reconstituiri de acte        |         2,80    |                 | 
|originale                                 |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|19. Taxa asupra succesiunilor, dup�       |             x   |             x   | 
|valoarea acestora, se stabile�te          |                 |                 | 
|astfel:*2)                                |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) pân� la 54.570.000 lei                 |3% dar nu mai    |3% dar nu mai    | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |pu�in de         |pu�in de 6 lei   | 
|a) pân� la 5.784,40 lei                   |55.000 lei pentru|pentru fiecare   | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |fiecare          |mo�tenitor       | 
|                                          |mo�tenitor/      |                 | 
|                                          |3% dar nu mai    |                 | 
|                                          |pu�in de         |                 | 
|                                          |5,50 lei pentru  |                 | 
|                                          |fiecare          |                 | 
|                                          |mo�tenitor       |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) de la 54.570.001 lei la 274.990.000 lei|1.648.000 lei +  |175 lei + 2%     | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |2% pentru suma   |pentru suma ce   | 
|b) de la 5.784,41 lei la 29.148,90 lei    |ce dep��e�te     |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |54.570.000 lei/  |5.784 lei        | 
|                                          |164,80 lei + 2%  |                 | 
|                                          |pentru suma ce   |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |5457,00 lei      |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) de la 274.990.001 lei la               |6.046.000 lei +  |641 lei + 1%     | 
|   548.910.000 lei                        |1% pentru suma   |pentru suma      | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |ce dep��e�te     |ce dep��e�te     | 
|c) de la 29.148,91 lei la                 |274.990.000 lei/ |29.149 lei       | 
|   58.184,50 lei                          |604,60 lei + 1%  |                 | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |pentru suma ce   |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |27499,00 lei     |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|d) peste 548.910.001 lei                  |8.788.000 lei +  |932 lei + 0,5%   | 
|   - plafon valoric pentru anul 2005      |0,5% pentru suma |pentru suma ce   | 
|d) peste 58.184,50 lei                    |ce dep��e�te     |dep��e�te        | 
|   - plafon valoric pentru anul 2006      |548.910.000 lei/ |58.185 lei       | 
|                                          |878,80 lei + 0,5%|                 | 
|                                          |pentru suma ce   |                 | 
|                                          |dep��e�te        |                 | 
|                                          |54891,00 lei     |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|20. Efectuarea oric�ror altor acte        |        16.000/  |             2   | 
|notariale necuprinse la pct. 11 - 18,     |         1,60    |                 | 
|pentru fiecare act                        |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
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    *1) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, astfel cum a fost modificat �i completat prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
123/2004, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 
2004, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 96/2005, taxele de timbru prev�zute la art. 4 
alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea 
notarial�, cu modific�rile ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, 
translative ale dreptului de proprietate �i ale altor drepturi reale ce au ca obiect 
terenuri f�r� construc�ii, din extravilan, se reduc la jum�tate. 
    *2) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, nu se datoreaz� taxa asupra succesiunii, prev�zut� de Ordonan�a Guvernului nr. 
12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarial�, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, dac� încheierea procedurii succesorale a fost f�cut� în termen de un an de la 
data decesului autorului bunurilor. 

 
 

LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 
 

 ______________________________________________________________________________ 
|                                                                              | 
| ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU                     | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                          |NIVELURILE       |NIVELURILE       | 
|        Extras din norma juridic�         |AJUSTATE         |AJUSTATE         | 
|                                          |PENTRU ANUL 2005 |PENTRU ANUL 2006 | 
|                                          |- lei - rol/ron  |- lei -          | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|CAP. 1. Taxe pentru eliberarea            |             x   |             x   | 
|certificatelor de orice fel, altele decât |                 |                 | 
|cele eliberate de instan�e, Ministerul    |                 |                 | 
|Justi�iei, Parchetul de pe lâng� Curtea   |                 |                 | 
|Suprem� de Justi�ie �i de notarii publici,|                 |                 | 
|precum �i pentru alte servicii prestate de|                 |                 | 
|unele institu�ii publice                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|1. Eliberarea de c�tre organele           |         3.000/  |             1   | 
|administra�iei publice centrale �i locale,|         0,30    |                 | 
|de alte autorit��i publice, precum �i de  |                 |                 | 
|institu�ii de stat, care, în exercitarea  |                 |                 | 
|atribu�iilor lor, sunt în drept s�        |                 |                 | 
|certifice anumite situa�ii de fapt, a     |                 |                 | 
|certificatelor, adeverin�elor �i a        |                 |                 | 
|oric�ror alte înscrisuri prin care se     |                 |                 | 
|atest� un fapt sau o situa�ie, cu excep�ia|                 |                 | 
|acelor acte pentru care se pl�te�te o alt�|                 |                 | 
|tax� extrajudiciar� de timbru mai mare    |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|2. Eliberarea certificatelor de           |             x   |             x   | 
|proprietate asupra animalelor, pe cap de  |                 |                 | 
|animal:                                   |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|- pentru animale sub 2 ani                |         3.000/  |             1   | 
|                                          |         0,30    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|- pentru animale peste 2 ani              |         7.000/  |             1   | 
|                                          |         0,70    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|3. Certificarea (transcrierea)            |             x   |             x   | 
|transmisiunii propriet��ii asupra         |                 |                 | 
|animalelor, pe cap de animal, în bilete de|                 |                 | 
|proprietate:                              |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|- pentru animale sub 2 ani                |        11.000/  |             1   | 
|                                          |         1,10    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|- pentru animale peste 2 ani              |        30.000/  |             3   | 
|                                          |         3,00    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|4. Eliberarea certificatelor fiscale      |        38.000/  |             4   | 
|                                          |         3,80    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor|        11.000/  |             1   | 
|medico-legale �i a altor certificate      |         1,10    |                 | 
|medicale folosite în justi�ie             |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor|         8.000/  |             1   | 
|de cazier judiciar                        |         0,80    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|7. Înregistrarea, la cerere, în actele de |       100.000/  |            11   | 
|stare civil� a schimb�rii numelui �i a    |        10,00    |                 | 
|sexului                                   |                 |                 | 
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|__________________________________________|_________________|_________________| 
|8. Înregistrarea, la cerere, în actele de |         7.000/  |             1   | 
|stare civil� a desfacerii c�s�toriei      |         0,70    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|9. Transcrierea, la cerere, în registrele |         7.000/  |             1   | 
|de stare civil� române, a actelor de stare|         0,70    |                 | 
|civil� întocmite de autorit��ile str�ine  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|10. Reconstituirea �i întocmirea          |         7.000/  |             1   | 
|ulterioar�, la cerere, a actelor de stare |         0,70    |                 | 
|civil�                                    |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|11. Eliberarea altor certificate de stare |         7.000/  |             1   | 
|civil� în locul celor pierdute, sustrase, |         0,70    |                 | 
|distruse sau deteriorate                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau        |             x   |             x   | 
|preschimbarea actelor de identitate �i    |                 |                 | 
|înscrierea men�iunilor în acestea, precum |                 |                 | 
|�i pentru eliberarea permiselor de        |                 |                 | 
|vân�toare �i de pescuit                   |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|1. Acte de identitate:                    |             x   |             x   | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) eliberarea sau preschimbarea c�r�ilor  |         3.000/  |             1   | 
|de identitate (inclusiv a celor           |         0,30    |                 | 
|provizorii) �i a buletinelor de identitate|                 |                 | 
|pentru cet��enii români, eliberarea       |                 |                 | 
|carnetelor de identitate, precum �i       |                 |                 | 
|eliberarea sau prelungirea valabilit��ii  |                 |                 | 
|legitima�iilor provizorii pentru cet��enii|                 |                 | 
|str�ini �i persoanele f�r� cet��enie      |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) înscrierea men�iunilor privind         |         3.000/  |             1   | 
|schimbarea domiciliului sau a re�edin�ei  |         0,30    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) viza anual� a carnetelor de identitate |        38.000/  |             4   | 
|ale cet��enilor str�ini �i ale persoanelor|         3,80    |                 | 
|f�r� cet��enie                            |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|d) eliberarea unor noi c�r�i, buletine,   |        41.000/  |             4   | 
|carnete de identitate �i legitima�ii      |         4,10    |                 | 
|provizorii în locul celor pierdute, furate|                 |                 | 
|sau deteriorate                           |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|2. Înregistrarea cererilor persoanelor    |         3.000/  |             1   | 
|fizice �i juridice privind furnizarea unor|         0,30    |                 | 
|date din Registrul permanent de eviden�� a|                 |                 | 
|popula�iei                                |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|3. Eliberarea sau viza anual� a permiselor|        15.000/  |             2   | 
|de vân�toare                              |         1,50    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|4. Eliberarea sau viza anual� a permiselor|         8.000/  |             1   | 
|de pescuit                                |         0,80    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|CAP. 3. Taxe pentru examinarea            |             x   |             x   | 
|conduc�torilor de autovehicule în vederea |                 |                 | 
|ob�inerii permiselor de conducere         |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|1. Taxe pentru examinarea candida�ilor    |             x   |             x   | 
|care au absolvit o �coal� de conduc�tori  |                 |                 | 
|de autovehicule:                          |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) ob�inerea permisului de conducere      |        24.000/  |             3   | 
|valabil pentru autovehicule din           |         2,40    |                 | 
|subcategoria A1                           |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) ob�inerea permisului de conducere      |        38.000/  |             4   | 
|valabil pentru autovehicule din           |         3,80    |                 | 
|categoria A                               |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) ob�inerea permisului de conducere      |        47.000/  |              5  | 
|valabil pentru autovehicule apar�inând    |         4,70    |                 | 
|uneia dintre categoriile sau              |                 |                 | 
|subcategoriile B, B1, B + E               |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|d) ob�inerea permisului de conducere      |        92.000/  |            10   | 
|valabil pentru autovehicule apar�inând    |         9,20    |                 | 
|uneia dintre categoriile sau              |                 |                 | 
|subcategoriile C1, D1, Tr                 |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|e) ob�inerea permisului de conducere      |       116.000/  |            12   | 
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|valabil pentru autovehicule apar�inând    |        11,60    |                 | 
|uneia dintre categoriile sau              |                 |                 | 
|subcategoriile                            |                 |                 | 
|C1 + E, D1 + E, C, D, Tb, Tv              |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|f) ob�inerea permisului de conducere      |       141.000/  |            15   | 
|valabil pentru autovehicule din           |        14,10    |                 | 
|categoriile C + E, D + E                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|2. Taxe pentru examinarea persoanelor     |de 5 ori taxele  |de 5 ori taxele  | 
|care nu au absolvit o �coal� de           |prev�zute la     |prev�zute la     | 
|conduc�tori de autovehicule, cu excep�ia  |pct. 1           |pct. 1           | 
|celor prev�zute la pct. 3                 |corespunz�tor    |corespunz�tor    | 
|                                          |fiec�rei         |fiec�rei         | 
|                                          |categorii �i     |categorii �i     | 
|                                          |subcategorii de  |subcategorii de  | 
|                                          |autovehicule     |autovehicule     | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|3. Taxe pentru examinarea persoanelor     |dublul taxelor   |dublul taxelor   | 
|c�rora le-a fost anulat permisul de       |prev�zute la     |prev�zute la     | 
|conducere, pentru categoriile cuprinse    |pct. 1           |pct. 1           | 
|în permisul anulat                        |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|4. Taxe pentru examinarea persoanelor     |de 3 ori taxele  |de 3 ori taxele  | 
|care au fost respinse de trei ori la      |prev�zute la     |prev�zute la     | 
|examenul pentru ob�inerea aceleia�i       |pct. 1 ori, dup� |pct. 1 ori, dup� | 
|categorii a permisului de conducere       |caz, la pct. 2   |caz, la pct. 2   | 
|                                          |sau 3            |sau 3            | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|CAP. 4. Taxe de înmatriculare a           |             x   |             x   | 
|autovehiculelor �i remorcilor, autorizare |                 |                 | 
|provizorie de circula�ie �i autorizare de |                 |                 | 
|circula�ie pentru probe                   |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|1. Taxe de înmatriculare permanent� sau   |             x   |             x   | 
|temporar� a autovehiculelor �i remorcilor:|                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|a) autovehicule �i remorci cu masa total� |       247.000/  |            26   | 
|maxim� autorizat� de pân� la 750 kg       |        24,70    |                 | 
|inclusiv                                  |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|b) autovehicule �i remorci cu masa total� |       488.000/  |            52   | 
|maxim� autorizat� cuprins� între 750 kg   |        48,80    |                 | 
|inclusiv �i 3.500 kg inclusiv             |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|c) autovehicule �i remorci cu masa total� |       978.000/  |           104   | 
|maxim� autorizat� mai mare de 3.500 kg    |        97,80    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|2. Taxe de autorizare provizorie a        |        70.000/  |             7   | 
|circula�iei autovehiculelor �i remorcilor |         7,00    |                 | 
|neînmatriculate permanent sau temporar    |                 |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|3. Taxe de autorizare a circula�iei pentru|     2.792.000/  |           296   | 
|probe a autovehiculelor �i remorcilor     |       279,20    |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
|CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor |100.000          |11 lei/hectar    | 
|de proprietate asupra terenurilor         |lei/hectar sau   |sau frac�iune de | 
|dobândite în baza Legii fondului funciar  |frac�iune de     |hectar           | 
|nr. 18/1991*)                             |hectar/          |                 | 
|                                          |10,00 lei/hectar |                 | 
|                                          |sau frac�iune de |                 | 
|                                          |hectar           |                 | 
|__________________________________________|_________________|_________________| 
    *) Potrivit prevederilor Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 105/2004 privind unele m�suri pentru eliberarea �i înmânarea titlurilor 
de proprietate asupra terenurilor agricole �i forestiere, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 
2004, aprobat� prin Legea nr. 34/2005, taxele extrajudiciare de timbru, prev�zute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele 
extrajudiciare de timbru, cu modific�rile ulterioare, nu se mai datoreaz�. 
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ANEXA nr. 8 

la H.C.L NR. 80 
din 29 septembrie 2005 

 
 

REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA, ÎNCASAREA �I UTILIZAREA 
VENITURILOR DIN TAXE SPECIALE ÎN ANUL 2005 

 
 

Cap. I. Dispozi�ii generale 
 
 1.1. Se instituie pentru perioada anului 2006 urm�toarele taxe speciale pentru 
locuitorii de pe raza municipiului Roman; 
 1.3.1. Taxa de p��unat; 
 1.3.2. Taxa pentru construirea unei s�li de sport �i a unei biserici; 
 1.3.3. Taxa pentru de�in�torii de câini; 
 1.3.4. Taxa pentru trecerea animalelor pe domeniul public. 
 Aceste taxe se vor încasa în condi�iile �i la termenele consemnate conform 
Hot�rârilor Consiliului local al municipiului Roman. 
 

Cap. II. Taxele speciale aprobate pentru anul 2006 
 
 2.1. Taxa de p��unat 
 2.1.1. Taxa de p��unat se va încasa în anul 2006 de la de�in�torii de animale de 
munc� �i de produc�ie pentru învoirea anual� la p��unat, pe p��unile Prim�riei 
municipiului Roman. Taxa de gloab� se va percepe pentru proprietarii animalelor g�site pe 
p��unile prim�riei f�r� a achita taxa de p��unat. 
 2.1.2. Taxa de gloab� pentru anul 2006 este stabilit� în sum� fix�, pe cap animal 
/ zi, conform anexei nr. 2 pct. 2.1.b din H.C.L. nr. 116/2002. 
 2.1.3. Taxele de p��unat �i de gloab� se vor încasa în numerar prin casieria 
D.F.B.L. �i / sau organele de teren din cadrul D.F.B.L., împuternicite în acest scop. 
 Eviden�a analitic� a încas�rilor va fi condus� în cadrul acestei direc�ii, 
Serviciul de urm�rire �i încasare I.T. 
 2.1.4. Cheltuirea sumelor încasate pentru înscrierea animalelor p��unat �i din 
aducerea animalelor la ocol se va face potrivit prezentului regulament, pe destina�iile 
�i în cuantumurile prev�zute în Planul de venituri �i cheltuieli, document întocmit de 
c�tre Serviciul buget - contabilitate �i compartimentul agricol - cadastru, aprobat de 
Primarul municipiului Roman. 
 2.1.5. Înscrierea la p��unat a animalelor se va face pân� la data de 30.04.2006 pe 
baz� de cerere scris�, aprobat� de Compartimentul agricol, cerere care va fi depus� la 
D.F.B.L. în vederea tax�rii �i încas�rii sumelor de la de�in�torii de animale. 

2.1.6. În cazul în care pân� la data de 31.03.2006 se vor constitui asocia�ii de 
p��unat, obliga�ia de a depune declara�ii la organul fiscal revine conduc�torului acestor 
asocia�ii, care va achita �i taxa pentru toate animalele înscrise în contractul de 
p��unat. 

2.1.7. Pentru anul 2006, taxele de admitere la p��unat a animalelor sunt cele 
consemnate în anexa nr. 2 pct. 2.1. din H.C.L. nr. 116/2002, adic�: 

�� bovine �i cabaline adulte   27 lei / an / cap animal; 
�� tineret bovin �i cabalin 1-2 ani  19 lei / an / cap animal; 
�� ovine �i caprine adulte    4 lei / an / cap animal; 
�� ovine �i caprine sub 1 an    3 lei / an / cap animal; 
Pentru anul 2006 se fixeaz� taxa de gloab� în urm�toare cuantumuri: 
�� bovine �i cabaline    34 lei / an / cap animal; 
�� ovine �i caprine     11 lei / an / cap animal. 
2.1.8. Încasarea obliga�iilor privind învoirea la p��unat a animalelor va precede 

opera�iunea de intrare a animalelor pe p��une. Dovada pl��ii taxei se va face cu chitan�a 
de plat� a taxei, iar admiterea la p��unat va fi probat� prin executarea opera�iunii de 
crotaliere a animalelor. 

2.1.9. Opera�iunea de evaluare a capacit��ii optime de p��unat a tarlalelor, 
admitere la p��unat a animalelor �i încasare a taxelor anuale pentru admitere pe p��une, 
precum �i de executare a lucr�rilor pentru ameliorare �i fertilizare a p��unilor se va 
executa de Compartimentul agricol �i cadastru împreun� cu un comitet de p��unat 
constituit la ini�iativa de�in�torilor de animale din cartier, aprobat de Primarul 
municipiului Roman la propunerea compartimentului agricol �i cadastru din cadrul 
Prim�riei Roman. 

2.1.10. Controlul respect�rii regulilor prev�zute în prezentul regulament cu 
privire la p��unat se va executa de c�tre împuternici�ii Primarului municipiului Roman 
care vor putea aplica �i sanc�iunilor prev�zute în prezentul regulament. 
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2.2. Taxa pentru construire sal� de sport, biseric� �i repara�ii fa�ade 
 
 2.2.1.a. Taxa pentru construire sal� sport, biseric� �i repara�ii fa�ade este 1‰ 
din cifra de afaceri realizat� în anul 2005 de c�tre societ��ile comerciale cu capital de 
stat, mixt sau privat, precum �i de liber profesioni�tii care practic� activitate pe cont 
propriu (avoca�i, notari publici, exper�i contabili, exper�i tehnici, exper�i cadastrali, 
medici umani �i veterinari cu cabinete proprii) care au realizat în anul 2005 venit brut 
peste 10.000 lei �i care datoreaz� taxa pentru construire sal� sport �i biseric� în 
propor�ie de 1‰ din venitul brut realizat. 

b. Taxa va fi datorat� �i de societ��ile care nu au sediul în Roman, dar au 
reprezentan�� / filial� / sucursal� sau puncte de lucru în municipiul Roman, în acest caz 
taxa aplicându-se la cifra de afaceri aferent� acestora. 

c. Taxa nu va fi datorat� �i pentru cifra de afaceri realizat� în punctele de 
lucru din afara municipiului Roman. 
 2.2.2. Taxa datorat� în anul 2006 se va stabili de c�tre organele de specialitate 
ale D.F.B.L., pe baza declara�iei de impunere pe care pl�titorii men�iona�i la punctul 
2.2.1. sunt obliga�i s� o depun� la serviciile de constatare �i impunere pân� la data de 
31.01.2006. 
 2.2.3. Taxa se stabile�te anual, defalcat� în patru rate trimestriale �i se va 
achita pân� la data de 15.03, 15.06, 15.09, 15.11.2006. 
 Neplata la termen a sumelor datorate se va sanc�iona pecuniar, prin calcularea de 
dobânzi �i penalit��i de întârziere conform normelor legale în vigoare. 

2.2.4. Eviden�a pl�titorilor, a sumelor datorate �i a celor achitate se va conduce 
de c�tre compartimentele de specialitate ale D.F.B.L. din cadrul Prim�riei municipiului 
Roman (respectiv Serviciul de constatare persoane fizice �i Serviciul de constatare 
persoane juridice). 

2.2.5. Cheltuirea fondurilor constituite pentru aceast� tax� se face potrivit 
Planului de venituri �i cheltuieli pentru aceast� ac�iune, aprobat de ordonatorul 
principal de credite, Primarul municipiului Roman, la propunerea D.I.T.L. 

2.2.6. Sumele r�mase necheltuite la sfâr�itul anului se reporteaz� pentru anul 
urm�tor. 

2.2.7. S.C. ACVASERV S.A. Roman �i S.C. TERMLOC S.A. Roman sunt scutite de plata 
taxei, deoarece sunt societ��i ale c�rui ac�ionar unic este Consiliul Local Roman. 

2.2.8. Controlul realiz�rii încas�rilor �i utilizatorii fondurilor constituite din 
taxa pentru sprijinirea sportului de performan�� se asigur� de Primarul municipiului 
Roman prin organele de specialitate din subordine investite cu atribu�ii de control 
financiar - fiscal. 
  
 2.3. Taxa pentru de�inerea de câini 
 
 2.3.1. Taxa pentru câini este, instituit� pentru de�in�torii de câini de paz�, 
agrement �i de vân�toare, în urm�toarele cuantumuri: 

a. Câini de paz�: 
�� pentru cel de-al doilea câine       3 lei / an 
�� pentru al treilea câine �i urm�torii, de fiecare câine  10 lei / an 
b. Câini de vân�toare: 
�� pentru primul câine        12 lei / an 
�� pentru al doilea câine �i urm�torii, de fiecare câine  25 lei / an 
c. Câini de agrement: 
�� pentru primul câine      32 lei / an 
�� pentru al doilea câine �i urm�torii, de fiecare câine  40 lei / an 
2.3.2. Prin câini de agrement se în�eleg câini �inu�i �i crescu�i în locuin��. 
2.3.3. Pentru câinii de agrement �inu�i în apartamentele din blocurile de 

locuin�e, este necesar� avizarea prealabil� a asocia�iei de proprietari, care nu va 
admite în locuin�e câini de paz� sau de vân�toare. 

2.3.4. Certificarea încadr�rii în categoria "de agrement" se va face în scris de 
Circumscrip�ia Sanitar Veterinar� sau Asocia�ia chinologic� din Roman. 

2.3.5. Pentru câinii necesari pazei turmelor de oi (capre) se admite scutirea de 
plat� a taxei pentru 1 câine la 100 capete de�inute în proprietate. 

De asemenea, sunt scuti�i de plata taxei de�in�torii de câini de agrement care 
locuiesc singuri precum �i persoana care are calitatea de pensionar sau handicapat �i 
locuie�te singur�. 

2.3.6. De�in�torii de câini care fac obiectul tax�rii potrivit regulilor 
consemnate mai sus trebuie s� declare num�rul �i categoria (paz�, vân�toare, agrement) 
pân� la data de 15.04.2006 sau în maximum 30 de zile de la data dobândirii în cursul 
anului. 

2.3.7. Taxa pentru de�inere de câini se pl�te�te pân� la 30.05.2006 pentru anul în 
curs sau în termen de 30 de zile de la dobândirea animalului. 

2.3.8. În cazul în care de�inerea de câini de înceteaz�, indiferent de cauz�, taxa 
anual� nu se recalculeaz�. 

2.3.9. De�inerea de câini taxabili �i nedeclararea lor la organul fiscal din 
cadrul Prim�riei municipiului Roman, în termenul consemnat mai sus, constituie 
contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� conform prevederilor Codului fiscal. 
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2.3.10. Utilizarea fondurilor colectate de la pl�titorii de tax� pentru de�inerea 
de câini se va face potrivit Planului de venituri �i cheltuieli întocmit de organele de 
specialitate ale Prim�riei, aprobat de ordonatorul principal de credite, Primarul 
municipiului Roman, care va asigura �i controlul utiliz�rii acestor fonduri, pentru: 

a. executarea unor cheltuieli suplimentare de salubrizare a municipiului; 
b. organizarea de expozi�ii chinologice pentru câini de vân�toare �i agrement din 

Roman în vederea populariz�rii �i premierii exemplarelor performante prin 
medalii, diplome, etc.; 

c. sterilizarea câinilor maidanezi, combaterea câinilor hoinari care distrug 
vânatul pe fondurile de vân�toare ale A.S.V.P.S. Roman din vecin�tatea 
municipiului Roman; 

d. îmbun�t��irea activit��ii de asisten�� �i tratament prin organele 
Circumscrip�iei sanitar veterinare din Roman; 

 
2.4. Taxa pentru trecerea animalelor pe domeniul public 

 
 2.4.1. Taxa pentru trecerea animalelor pe domeniul public a fost instituit� pentru 
de�in�torii de animale care utilizeaz� zonele verzi �i drumul public din municipiul 
Roman, în vederea deplas�rii la �i de la p��unat. 
 2.4.2. Fondurile colectate de la pl�titorii acestei taxe se vor utiliza pentru 
ac�iuni de salubrizare suplimentar� în vederea asigur�rii cur��eniei (m�turat, ridicatul 
gunoiului, etc.)  pe traseul �i zonele verzi tranzitate de animale. 
 2.4.3. În anul 2006 taxa se stabile�te astfel: 

�� pentru de�in�torii de bovine, cabaline, porcine 15 lei/an/cap animal; 
�� pentru de�in�torii de ovine, caprine   8 lei/an/cap animal. 
2.4.4. De�in�torii de animale care utilizeaz� zonele verzi �i drumul public din 

Roman sunt obliga�i s� depun� declara�ie pentru stabilirea taxei în acest an, pân� la 
data de 31.01.2006. 

Persoanele care vor dobândi animale în cursul anului �i vor utiliza zonele verzi 
�i drumul public pentru deplasare la locul de p��unat, vor depune declara�ie de impunere 
la D.I.T.L., în maximum 30 de zile de la data dobândirii. 

2.4.5. Stabilirea obliga�iilor de plat� se va face de c�tre organele fiscale 
specializate ale Prim�riei. Plata se va face în patru rate egale, trimestrial, pân� la 15 
a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excep�ia trimestrului IV, al c�rui termen este 
15.11.2006. 

2.4.6. Neachitarea în termenul stabilit a sumelor datorate atrage dup� sine 
calcularea de dobânzi �i penalit��i de întârziere conform prevederilor legale în vigoare. 

2.4.7. Nedepunerea declara�iei de impunere la termenul stabilit în prezentul 
regulament constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� conform prevederilor 
Codului fiscal �i cu stabilirea retroactiv� a taxei datorate de la începutul anului 2006. 

2.4.8. Constituirea fondurilor b�ne�ti din aceast� tax� ca �i utilizarea lor se va 
face pe baza Planului de venituri �i cheltuieli, întocmit de serviciul de specialitate, 
respectiv Serviciul buget contabilitate, potrivit destina�iei aprobate de Primarul 
municipiului, ordonator principal de credite. 
 

Cap. III. Dispozi�ii finale �i tranzitorii 
 

3.1. Orice modificare în acest regulament va fi supus� aprob�rii Consiliului local 
cu avizul Primarului municipiului Roman, fiind adus� la cuno�tin�� autorit��ilor �i 
persoanelor interesate în condi�iile prev�zute de Legea nr. 215/2001. 

3.2. Începând cu data aprob�rii prezentului Regulament se anuleaz� orice alte 
dispozi�ii contrare cuprinse în hot�râri �i / sau dispozi�ii anterioare. 
 
 


