
ROMÂNIA 
                       Judetul Suceava 

                       CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIOCĂNEŞTI 
www.ciocanestibucovina.eu 

 
HOTĂRÂREA 

                     nr. 45 din 23 noiembrie  2015 
               privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi a taxelor speciale, pe anul 2016,in comuna Ciocăneşti,judetul Suceava 
 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
b) articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 

Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
d) art. 20 si 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;  
f) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 si art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 
h) Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare; 
i) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare; 
j) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
k) Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
l) art. 19 şi art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
m) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu completările 

ulterioare; 
n) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
o) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) si art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
p) art. 5 din Legea cadastrului şi publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
q) art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
r) art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 515/2002; 
s) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale şi administratiei publice, ministrului finanţelor publice şi preşedintelui Institutul Naţional de Statistică nr. 
734/480/1003/3727/2015; 
 



Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a 
Reteaua de localităti, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenta unitătilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localitătilor la nivelul 
comunei Ciocăneşti este următoarea: 

a) Rangul IV - Satul reşedinţă de comună-Ciocăneşti, 
b) rangul V-Satele componente-Botoş, 

  -ZONA  A-terenurile,curţile-clădirile,aflate de o parte şi alta a drumurilor naţionale, judeţene(DN-18) 
            -ZONA B-terenurile ,curţile -clădirile,aflate de o parte şi alta drumurilor comunale. 
                     -Z0NA C-celelalte terenuri. 

luând act de:  
a) referatul de aprobare al primarului comunei Ciocăneşti,în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3051 din 12.10.2015; 
b) raportul compartimentului de resort –impozite si taxe- din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocpneşti  înregistrat sub 

nr. 3076 din 12.10. 2015;   
c) raportul Comisiei de specialitatea Consiliului Local pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Ciocăneşti; 
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie si să perceapă impozite si taxe locale, 

pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finantarea activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi, 
 

realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a 
taxelor speciale, pe anul 2016, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu 
completările ulterioare, înregistrat la nr. 3051/2015.  

- afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului,  
 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si alin. (2) lit. c) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 
Consiliul Local al comunei Ciocăneşti  adoptă prezenta hotărâre.  
 
Art. 1. - (1) Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pe anul 2016, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale,alte taxe locale si amenzile 

care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Ciocăneşti, sunt prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Ciocăneşti,judetul Suceava,prin 

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate.  
 
Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ciocanesti,în termenul prevăzut de lege, 

primarului comunei Ciocanesti si prefectului judeţului Suceava si se aduce la cunostinţă publică prin afişarea la Primărie, în spaţiul accesibil 
publicului, precum si pe pagina de internet www.ciocanestibucovina.eu.  

 
Presedinte de sedinta,consilier                                                                       Contrasemneaza,Secretar comuna 
Scheul Marcel                                                                                                    Albota Viorel-Petru 
 



 
                                                                                             

 
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează 
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Ciocăneşti,judetul Suceava,în limitele si în condiţiile titlului IX din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal ,aplicabile pentru anul 2016,in comuna Ciocăneşti,judetul Suceava 

 
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ���� Titlul IX – Impozite si taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLĂDIRI 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2016 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 
Art. 457 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, 
asupra valorii impozabile a clădirii. 

0,08% - 0,2% 0,1% 

Art. 457 alin. (2)  Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în 

metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m
2
, din tabelul următor: 

                                                                                                                                                                                                    - lei/m² - 
VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2016 
VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 
Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

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

 
1.000 

 
600 

 
1.000 

 
600 

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

 
300 

 
200 

 
300 

 
200 

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

 
200 

 
175 

 
200 

 
175 

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

 
125 

 
75 

 
125 

 
75 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2016 

Art. 458 alin. (1)                                   0,2% - 1,3% 0,2% 

Art. 460 alin. (1)                                   0,08% - 0,2% 0,08% 
Art. 460 alin. (2)                                   0,2% - 1,3% 0,2% 
Art. 462 alin. (2)                                   0% - 10% 10% 

 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciocăneşti,nr.45/23.11.2015 



 

Art. 458. - (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:  

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 
0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.  

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, 
inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

Art. 462. - (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre 
a consiliului local. 

Art.457.-(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate 

conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Zona în cadrul localităţii  Rangul locaităţii  

  0  I  II  III  IV  V  

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

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

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

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

                              Pentru comuna Ciocăneşti :conform H.C.L. nr.15/23.12.2002: 

             INTRAVILAN SAU EXTRAVILAN: 
                       - RANG IV- Satul reşedinţă de comună-Ciocăneşti 
     -RANG V -Satele componente-Botoş 
  -ZONA  A-terenurile,curţile-clădirile,aflate de o parte şi alta a drumurilor naţionale, judeţene(DN-18) 
            -ZONA B-terenurile ,curţile -clădirile,aflate de o parte şi alta drumurilor comunale. 
                     -Z0NA C-celelalte terenuri. 
 
Art.457. -(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după 

cum urmează:  

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.  



 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 
Art. 465 alin. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, 
precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, 
inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel:     -    lei/ha - 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2016 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
Zona în 
cadrul 

localităţii 
 

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

A 8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

    711 569 

B 6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

    569 427 

C 5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

    427 284 

D 3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

    - - 

  

Art. 465 alin. (3),(4)    În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 
  (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:                                                                                                                                                               
- lei/ha - 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 - 

2 Păşune 21 19 15 13 21 19 15 - 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 - 

4 Vie 46 35 28 19 - - - - 

5 Livadă 53 46 35 28 - - - - 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie forestieră 

28 21 19 15 28 21 19 - 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 - 

8 Drumuri si căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 - 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 - 

 



 

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

Rangul localităţii  Coeficientul de corecţie  

IV  1,10  

V  1,00  

 
 
 

 
Art. 465 alin. (7)  În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut 
la art. 457 alin. (6):                                                                                                                                                                                   - lei/ha 
- 
         

Categoria de folosinţă 
NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 

1 Teren cu construcţii 22 - 31 31 
2 Teren arabil 42 - 50 50 
3 Păsune 20 - 28 28 
4 Fâneaţă 20 - 28 28 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 - 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 - 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 - 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16 16  

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 34 
9 Drumuri si căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2016 

Art. 467 alin. (2)                                   0% - 10% 10% 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
Art. 470 alin. (2)     În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea 
cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2016 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2016 Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 

9 9 

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

18 18 

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

72 72 

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

144 144 

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

de până la 12 tone, inclusiv 
30 30 

9 Tractoare înmatriculate 18 18 
II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2016 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4 3 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6              5 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an          100 

 * grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2016 

Art. 470 alin. (3) 50% - 100% 0% 
Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2016 

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

 
 

Numărul de axe si greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 133 
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367 
 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517 
 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 517 1.169 
 5 Masa de cel puțin 18 tone 517 1.169 517 1.169 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231 
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474 
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615 
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947 
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 947 1.472 
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 947 1.472 
 7 Masa de cel puțin 26 tone 947 1.472 947 1.472 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973 
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 973 1.545 
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 470 alin. (6)    În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:   

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2016 

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

Numărul de axe sii greutatea brută încărcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

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

echivalentele 
recunoscute, majorate 

alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare, majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 60 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 747 1.310 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 747 1.310 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 128 299 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 299 491 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 491 721 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 721 871 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 871 1.429 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197   
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986   
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986   
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 960 1.434 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 

 
 



 
 
 
Art. 470  alin. (7)  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), 
taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:                          
                                                                                                Remorci, semiremorci sau rulote 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

 
Masa totală maximă autorizată 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 52 
d. Peste 5 tone 64 64 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2016 
Art. 472 alin. (2)                                                              0% - 10% 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A 
ALTOR AVIZE SI AUTORIZAŢII 

Art. 474 alin. (1)   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul 

urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor: 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 6 
b) între 151 si 250 m² inclusiv 6 - 7 7 
c) între 251 si 500 m² inclusiv 7 - 9 9 
d) între 501 si 750 m² inclusiv 9 - 12 12 
e) între 751 si 1.000 m² inclusiv 12 - 14 14 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

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

care depăşeşte 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4)  
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
 (Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.) 

 

0 - 15 

 
 

15 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 0 - 15 15 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri si panouri de afişaj, firme si reclame 
situate pe căile si în spațiile publice 

0 - 8 8 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente 

0 - 13 13 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă 9 9 

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

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

0 - 80 Atestatul de producător-20  
Carnetul de comercializare-30 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 
inclusiv 

0 - 4.000 0,40 lei/mp 



 
 
Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăsurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

 
0 - 8.000 

 
0,40 lei/mp 

 
Art.474: 
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii. 
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:  

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea 

acesteia;  

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform 

art. 457; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana 

care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale; 

d) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate 

al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea 

stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie 

rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.  

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE 
COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2016 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate 

1%  - 3% 3% 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2016 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 
Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate - lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

b) în cazul oricărui altui panou, afisaj sau oricărei altei structuri de afisaj 
pentru reclamă si publicitate 0 - 23 23 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

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

0% - 2% 
 

1% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 1% 
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

Art. 484 
Taxe speciale(Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi 
pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe speciale) Sunt prevăzute în anexa A 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

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

Art. 486 alin. (2) ����Taxe pentru detnerea sau utilizarea echipamentelor siutilajelor destinate obţinerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

Sunt prevăzute în anexa B 

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

500 – 750* 
500 

 
 

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

0 – 32 11 



 
 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZITII COMUNE 
Art. 489 alin. (1) si (3) ���� Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C. 
 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2016* 

Art. 489 alin. (1,2) 
(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, 
la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote 
adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în 
prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: 
economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile 
bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 
alin. (10) lit. b) şi c). 
(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi 
mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în 
prezentul titlu. 

0% - 50% 0% 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit si taxă locală asupra căruia/căreia se stabileste cotă adiţională. 
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) Pentru terenul agricol nelucrat 
timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate 
majora impozitul pe teren cu până la 500%, 
începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a consiliului local. 

0% - 500% 0% 

Art. 489 alin. (5) Consiliul local poate majora 
impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu 
până la 500% pentru clădirile şi terenurile 
neîngrijite, situate în intravilan. 

0% - 500% 0% 

 
CAPITOLUL  XI – SANCTIUNI 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 
LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2016 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 Art. 493 
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) � - lei - - lei - 
� lit. a) se sancţionează cu amendă 70 – 279 Începând cu anul 2016 
� lit. b) se sancţionează cu amendă 279 – 696 Începând cu anul 2016 
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 

325 – 1.578 Începând cu anul 2016 

LIMITELE MINIME SDI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. � � � 
� Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 280 – 1.116 Începând cu anul 2016 
� Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1.116 – 2.784 Începând cu anul 2016 
� Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancționează cu amendă 

1.300 – 6.312 Începând cu anul 2016 



 
 
 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 
 

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

Anexa A 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul 
acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare.” 

  

 
1. TAXE SPECIALE-ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI 
 

        TAXE-ÎNCHIRIERI,ARENDĂ  IMOBILE ,aparţinând domeniului public sau privat al comunei 
    1.1Taxa,închiriere teren agricol (fâneţe,păşuni)intravilan sau extravilan, din domeniul public sau privat al comunei-300 lei/ha/an (altele 
decât păşunile alpine şi islazurile comunale); 
 
       1.2.Taxa închiriere păşuni alpine şi islazuri comunale,extravilan, din domeniul public al comunei-300 lei/ha (alte suprafete de teren din 
păşunile alpine şi islazurile comunale,care nu fac obiectul contractului de concesiune nr.282/6 din 31.01.2013,încheiat de Comuna 
Ciocăneşti cu Asociatia Crecătorilor de Animale Suhardul Ciocăneşti,prin care a fost concesionată ,prin licitatie publică,suprafata de 760,34 
ha păsuni alpine şi islazuri comunale,conform HCL nr.51/17.12.2012).  
 
1.3.Inchiriere teren construcţii intravilan din domeniul public sau privat al comunei- 3 lei/m.p./an. 
 
1.4.Inchiriere alte terenuri  intravilan din domeniul public sau privat al comunei- 2 lei/m.p./an. 
 
1. 5.Inchiriere spaţii din clădirile aparţinînd domeniului public sau privat al comunei ,pentru desfăşurarea de activităţi economice -30 
lei/m.p./an; 
 
1.6. Inchiriere spaţii din clădirile aparţinînd domeniului public sau privat al comunei,cu destinaţia de locuinţe -5 lei/m.p./an; 
 
1.7. Inchiriere apartamente din cladirea sediul Primariei Ciocanesti,aparţinînd domeniului public al comunei,cu destinaţia de locuinţe -50 
lei/m.p./an (include şi  utilităţile: energie electrică,apă,canalizare,la un  consum casnic normal). 
 
2.TAXE SPECIALE- CASA DE CULTURĂ CIOCĂNEŞTI ŞI  CAMIN CULTURAL BOTOŞ- 2014 
CASA DE CULTURĂ CIOCĂNEŞTI-ÎNCHIRIERE SPATII 
  a – pentru nunti                 500 lei      

  b – festivitati sala mica                                       50 lei 

  c – înmormântăre(praznic) sala mare                                     200 lei  
 



  
 
 
d-cununii civile,botez, sala mare 

                               
 
 
                                      250 lei  

e – inchiriere veselă 1leu/persoană(1leu pentru veselă necesare unei persoane) 

  f- inchiriere sala mare pentru bal,zile onomastice,discoteca/zi 200 lei  

 g – inchirieri sală mare pentru sarbatorile de iarna 

 
                                                 200 lei 

CĂMIN CULTURAL BOTOŞ-ÎNCHIRIERE SPATII 

  a – pentru nunti                 250 lei      

  b – festivitati                                             25 lei  

  c –botez,cununie civilă                                        125 lei  

d-praznic                                         100 lei 

 Nota  : Se va plăti contravaloarea obiectelor de inventar distruse sau pierdute in timpul folosirii acestora ,de catre cei care le utilizeaza, precum si pagubele aduse la sală. 

3.TAXE SPECIALE DE SALUBRIZARE(pentru efectuarea de către Primărie Ciocăneşti a serviciului de salubrizare a comunei,respectiv 
pentru colectarea selectivă a deşeurlor menajere): 

-pentru agenţii economici-25 lei/lună;-pentru populaţie-3,0 lei/gospodărie/lună. 

 
4. TAXE PENTRU ÎNREGISTRAREA PE PLAN LOCAL A VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII: 
-Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare pentru autovehicule agricole şi rutiere-41 lei; 
-Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare pentru atelaje-20 lei; 
   La acestea se adaugă contravaloarea plăcuţelor cu număr (înregistrare). 

 5.TAXE  XEROX  pentru multiplicarea documentelor, apartinând cetatenilor comunei,prin aparatul xerox aflat in dotarea Primariei comunei 
Ciocăneşti 

   Multiplicare xerox                Taxa stabilita ( lei/pagina)                   

  a- multiplicare document format A4 0,5 

  b - multiplicare document format A3  0,5 
 



 
 
 

 
CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2015 

 - lei - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2016 

-  lei - 

Art. 486 alin. (1) �  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice si 
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 
arhitectură si arheologice si altele asemenea.*) 

pentru vizitarea Muzeului National al 
Ouălor Încondeiate şi a Muzeului 
etnografic:   -1,50 lei pentru vizitatorii 
copii; -2,50 lei pentru vizitatorii 
adulţi;Pentru grupurile de adulţi,mai mare 
de 10 persoane,se oferă reducere de 
20%. 

 

pentru vizitarea Muzeului National al 
Ouălor Încondeiate şi a Muzeului 
etnografic:   -1,50 lei pentru vizitatorii 
copii; -2,50 lei pentru vizitatorii 
adulţi;Pentru grupurile de adulţi,mai mare 
de 10 persoane,se oferă reducere de 
20%. 

 

Art. 486 alin. (2) �  Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor si 
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum ţi taxe pentru 
activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.*) 

 Inchiriere tractor/buldexcavator: 
-miniexcavator-50 lei/oră (fara carburant) 

-buldexcavator-100 lei/oră (fara 
carburant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nr. 
crt. Criteriile economice, sociale, geografice, precum si necesităţile bugetare în funcţie de care se stabilesc cotele adiţionale Anexa C 
1. -NU se stabilesc cote aditionale pentru anul 2016 

 
 
 
 

REDUCERILE SI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa D 
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 
1. Art. 456 alin. (2) i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;-pe baza de cerere si documente justificative;  

 
2. k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de 

şomaj sau ajutor social; ;-pe baza de cerere si documente justificative;  
 

3. Art. 464 alin. (2) g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; ;-pe baza de cerere si documente justificative;  
 

4. j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; ;-pe baza de 
cerere si documente justificative;  
 

5. Art. 464 alin. (4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, 

se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie ;-pe baza de cerere si documente justificative;  
 

 
6. Art. 469 alin. (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol; ;-pe baza de cerere si documente justificative;  

 
7. Art. 476 alin. (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:  

a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor 
din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; 
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară 
operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării; ;-pe baza de cerere si documente justificative;  
 

8. Art. 485 alin. (1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:  
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare 
şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;  
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate. (literă modificată prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 50/2015 - publicată la 3 noiembrie 2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016; 
pe baza de cerere si documente justificative;  

9. Art. 487 alin. (1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:  
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare 
şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii. pe baza de cerere si documente justificative;  



 
 
Art. 456. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:  
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 
Art. 464. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:  
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 Art. 469. - (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:  

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu 
handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în 
gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

 
          Anexele A, B, C si D fac parte integrantă din prezenta anexă. 

 
 
                       Preşedinte de şedinţă,                                 Contrasemnează,                                    Control financiar-preventiv, 
                      Consilier local,Şcheul Marcel               Secretar,Albotă Viorel-Petru                               Inspector,Maxim Mihaela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II.  Legea  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare 
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

1) Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru: „Art. 4. - 7 (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află 
sediul prestatorului de servicii.  
   (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcție de necesitățile funcționării normale a serviciilor publice și de îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice locale.  
   (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziții legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY... 
Art. 13. – Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin:  
   a) hotărâre a consiliilor locale, în condițiile stabilite prin legea privind impozitele și taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;” 
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - 7 (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  
777777777777777777777777777777 
   c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.  
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. 7 c) se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice.” 

COTELE STABILITE DE LEGE  
PENTRU ANUL 2016 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

Art. 4. alin. (2) 
 

0% - 40%  
 

Extras din norma juridică 
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2 

PENTRU ANUL 2015 
 - lei - 

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  
PENTRU ANUL 2016 

-  lei - 

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Curtea 

Supremă de Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice 
1. Eliberarea de către organele administratiei publice centrale si locale, de alte 

autorităti publice, precum si de institutii de stat, care, în exercitarea  atributiilor 
lor, sunt în drept să certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, 
adeverintelor si a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o 
situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plăteste o altă taxă 
extrajudiciară de timbru mai mare  

     Eliberarea de către organele administratiei publice centrale si locale a 
certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale 

3 
 
 
 
 

10 

3 
 
 
 
 

10 

Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverintele sau alte documente pentru care 
legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.” 
2. Eliberarea certificatului de producător Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind 

impozitele și taxele locale 
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x 
         - pentru animale sub 2 ani 2 2 
         - pentru animale peste 2 ani 2 2 
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietătii asupra animalelor, pe cap 
de animal, în bilete de proprietate: x x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 
         - pentru animale peste 2 ani 5 5 
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale si a altor certificate 
medicale folosite în justitie 2 2 



7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui si a 
sexului 15 15 

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare 
civilă întocmite de autoritătile străine 2 2 

11.Reconstituirea  si  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate 2 2 

CAPITOLUL II  
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si înscrierea mențiunilor în acestea, precum si pentru eliberarea permiselor 

de vânătoare si de pescuit 
1. Acte de identitate: x X 
      a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetătenii români,  
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini 
si pentru persoanele fără cetăţenie, precum si înscrierea menţiunilor privind 
schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români 

5 5 

      b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedinţei Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 
      c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini si ale 
persoanelor fără cetăţenie  6 6 

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

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

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

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2 

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

1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoală de conducători 
de autovehicule: x X 

      a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si 
subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E   6 6 

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

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

      c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinând 
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

     d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre 
categoriile sau subcategoriile  C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv 28 28 

     e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând 
uneia dintre  categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb și Tv 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

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

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 



2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a 
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiasi 
categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele   care nu au 
absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu exceptia celor pentru 
categoriile B, B1, B+E 

 
84 

 
84 

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

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul 
pentru obtinerea aceleiași categorii a permisului de conducere 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 
CAPITOLUL IV  

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe 
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor si 
remorcilor: x x 

       a) autovehicule si remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 
kg inclusiv 60 60 

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

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

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

2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor 
neînmatriculate permanent sau temporar 9 9 

3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si   remorcilor 414 414 
CAPITOLUL IV1  Taxa pentru furnizare date 

1.  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date 
din Registrul national de evidentă a persoanelor, precum si din Registrul national 
de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din 
registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a permiselor de 
conducere si certificatelor de înmatriculare 

5 5 

CAPITOLUL V  
  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza 
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere**) 

15 15 

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

NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozitiilor legale.  

 
 
 
 


