
ROMÂNIA 
JUDEłUL NEAMł 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 
 
 
 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 

 
 
 

 Consiliul local al comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ, întrunit în şedinŃă 
ordinară din data de 28.12.2009, 
 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ; 
- referatul de specialitate al Compartimentului Impozite şi taxe; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate; 
- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare aduse de HG nr.1514/2006, HG 44/2004 prin 
care se aprobă Normele Metodologice de aplicare a Legii 571/2003; 

- OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
cu modificările ulterioare; 

-  HG nr.1050/2004 care aprobă Normele de aplicare pentru OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/2003; 

- Hotărârea guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilabile 
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; 

 
 În temeiul dispoziŃiilor art.36 alin(4) lit.”c”şi ale art. 45 alin(2) 
lit.”c”din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2010, 
bonificaŃia prevăzută la art.255 alin.2, art.260 alin.2 şi art.265 alin.2 din 



Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2 – Se stabilesc alte taxe locale pentru anul 2010, pentru 
contribuabuli persoane fizice şi juridice, conform Anexei 2 la prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 3 – Nivelul bonificaŃiei pentru anul 2010 se acordă în cuantum de 
10% pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe clădiri/ pe teren/ mijloace 
de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane 
fizice, până la data de 31 martie 2010. 
 
 Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei prefectului judeŃului 
NeamŃ, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la 
cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Borleşti. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
IliuŃă Vasile 

 
 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                  SECRETAR Staicu Cristina 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.50/28.12.2009 
 
 



 
                                                  Anexa nr.1 la HCL nr.50/28.12.2009 

 
 

TABLOUL CUPRINZAND IMPOZITELE SI TAXELE 
LOCALE 

PENTRU ANUL 2010 
 

Impozitul si taxa pe clădiri 
VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaŃă construită desfăşurată la clădiri in cazul persoanelor 
fizice, conform HG 956 / 2009 

__________________________________________________________________________ 
Tipul cladirii                     NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2010 
                                                       Valoarea impozabila – lei / m² - 
                                                 Cu instalaŃii de apă, canalizare,         Fără instalaŃii de apă, canalizare, 
              electrice, încălzire (condiŃii                 electricitate sau încălzire 
                                                  cumulative ) 

 0                                                               1                                                   2 

                                             
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si / sau chimic                                806                              478         
____________________________________________________________________ 
B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din 
piatra naturala, din caramida nearsa, din 
valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si / sau   219   137 
chimic                                                                      
_____________________________________________________________________ 
C. Cladire - anexa cu cadre din beton 
armat sau cu pereti exteriori din caramida 
arsa sau din orice alte materiale rezultate in 
urma unui tratament termic si / sau chimic              137                              123 
_____________________________________________________________________ 
D. Cladire - anexa cu pereti exteriori din 
lemn, din piatra naturala, din caramida 
nearsa, din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si 

/ sau chimic                                                           82       54                                        
E. In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,      
la demisol, si / sau la mansarda, utilizate 
ca locuinta, in oricare dintre tipurile de                 75% din suma                             75% din suma 
cladiri prevazute la lit A – D                             care s-ar aplica clădirii               care s-ar aplica clădirii    
__________________________________________________________________________________        

 



F. În cazul contribuabilului care deŃine 
la aceieaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuinŃă, în oricare dintre 50% din suma   50% din suma 
             care s-ar aplica clădirii               care s-ar aplica clădirii 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D. 
______________________________________________________________________________________ 
 Pentru anul 2010 se acordă o bonificaŃie de 10% pentru plata cu anticipaŃie a 
impozitului de clădiri datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice, 
până la data de 31 martie a anului respectiv. 
 
 Impozitul/taxa pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice: 
 În cazul persoanelor juridice pentru anul 2010, impozitul pe clădiri se determină 
prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar, în cazul reevaluării clădiri în ultimii 
trei ani anteriori anului fiscal de referinŃă, iar rezultatul se majorează cu 10%, în 
conformitate cu prevederile art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
modificată şi completată ulterior. 
 În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii trei ani anteriori anului 
fiscal de referinŃă, cota impozitul pe clădiri pentru anul 2010 este de 7% care se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice până la 
sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare iar rezultatulse majorează cu 10% în 
conformitate cu prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
completată şi modificată ulterior. 
 Pentru clădirile proprietate publică, privată a statului sau a unităŃilor administrativ 
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinŃă, după caz, 
persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinŃă, după caz, 
în condiŃiile similare impozitului pe clădiri. 

 
Impozitul si taxa pe teren 

 
I. Impozitul / taxa pe terenurile situate în intravilan 
 
1. IMPOZITUL pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcŃii 
Art.258 alin (2) din Legea 343 / 2006 si HG 956 / 2009 
 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010         lei/ha 
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităŃi 

(RON) 

Zona în 
cadrul 
localităŃii 

IV V 
A 766 613 
B 613 460 

 
 
. 
 



2. IMPOZITUL pe terenurile amplasate în intravilan – orice alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu constructii - 
Art.258 alin (4) Legea 343 / 2006 si HG 956/2009 
                                                                                            - lei / ha – 

Nr.                      Zona                                  Zona A                      Zona B 
Crt.               Categoria de folosinŃă 
____________________________________________________________________ 
1. Teren arabil         24                                  18  
2. Păşune                                                         18                                  16  
3. FâneaŃă                                                        18                                  16  
4.Vie                                                                 40                                  30  
5. Livadă                                                          46                                  40  
6. Pădure sau alt teren cu 
vegetaŃie forestieră                                         24                                  18  
7. Teren cu ape                                               13                                   11  
8. Drumuri şi căi ferate                                  X                                     X  
9. Neproductiv                                                 X                                     X  
____________________________________________________________________ 
 Conform art.258 alin(5) suma stabilită se înmulŃeşte cu coeficientul de 
corecŃie care pentru rangul IV este 1,10, iar pentru rangul V este 1,00. 
 

II. Impozitul / taxa pe terenurile situate în extravilan 
1. IMPOZITUL pe terenurile amplasate în extravilan 
Art.258 alin (6) si HG 956 / 2009 
                                                                                                         - lei / ha – 
____________________________________________________________________ 
Nr.                                         Zona                                            Zona A                           Zona B 
Crt.                               Categoria de folosinŃă 
1 Teren cu constructii       27    24  
2 Arabil        43    41  
3 Pasune             24   22  
4 Faneata       24    22  
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la 
nr. crt. 5.1       48    46  
5.1 Vie pana la intrarea in rod     x   x 
6 Livada pe rod, alta decat cea 
prevazuta la nr. crt 6.1      48    46  
6.1 Livada pana la intrarea pe rod      x   x 
7.Padure sau alt teren cu vegetatie 
forestiera, cu exceptia celui prevazut 
la nr. crt. 7.1        14    12  
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani 
si padure cu rol de protectie      x     x  
8 Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole        5    4  
8.1 Teren cu amenajari piscicole      29    27 
9. Drumuri si cai ferate       x    x  
10. Teren neproductiv      x      x  
________________________________________________________________________________ 



 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 
înmulŃirea suprafeŃei terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în 
tabelul de mai sus, înmulŃită cu coeficientul de corecŃie prevăzut de art.,251 alin(5). 
 
 Pentru anul 2010 se acxordă o bonificaŃie de 10% pentru plata cu anticipaŃie a 
impozitului pe teren datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice până 
la data de 31 martie a anului respectiv. 
 

2. Impozitul pe mijloacele de transport 
ART. 263 alin (2) si HG 956 /2009 

___________________________________________________________________________ 
TIPURI DE AUTOVEHICULE                            NIVELURILE APLICABILE IN 
                                                                                   ANUL FISCAL 2010 
                                                                      _______________________________________ 
       Suma, in lei, pentru fiecare grupa 
      de 200 cm3 sau fracŃiune din aceasta 
 
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme 
 cu capacitatea cilindrica 
de pana la 1600 cm3 inclusiv      8 
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv      18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  
2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv      36 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv     72 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de  
peste 3001 cm3        145 
6. Autobuze, autocare, microbuze                                        24 
7. Alte autovehicule cu tracŃiune mecanică cu masa  
totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv     30 
8. Tractoare inmatriculate      18  
 ______________________________________________________________________ 
Art. 263 alin (4) 
 
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
 
Numarul axelor si masa totala                     Impozitul în lei pt. vehiculele                 Impozitul în lei pt. vehiculele 
 maxima autorizata                                       angajate exclusiv în operaŃiunile           angajate în operaŃiunile de 
                  de transport intern                               transport intern şi internaŃional 
      ______________________________________________________________ 
    Vehicule cu sistem      Vehicule cu alt            Vehicule cu              Vehicule cu 
       de suspensie               sistem de            sistem de suspensie        alt sistem                                                   
                                                       pneumatica sau un           suspensie           pneumatică sau un        de suspensie 
               echivalent recunoscut                                  echivalent recunoscut 

 
I Vehicule cu doua axe 
1 Masa nu mai putin de 12 tone, 
 dar nu mai mult de 13 tone       0   102  0  127               
  
2 Masa nu mai putin de 13 tone,  
dar nu mai mult de 14 tone   102   282  127  352 



3 Masa nu mai putin de 14 tone,   
dar nu mai mult de 15 tone   282   396  352  495  
4 Masa nu mai putin de 15 tone, 
 dar nu mai mult de 18 tone   396   897  495  1121 
 
 ________________________________________________________________________________________
_ 
II Vehicule cu 3 axe 
1 Masa nu mai putin de 15 tone,  
dar nu mai mult de 17 tone   102   177  127  221 
2. Masa nu mai putin de 17 tone, 
 dar nu mai mult de 19 tone  177    364  221  454 
3 Masa nu mai putin de 19 tone, 
 dar nu mai mult de 21 tone   364    472  454   589 
4 Masa nu mai putin de 21 tone,  
dar nu mai mult de 23 tone   472   727   589   908 
5 Masa nu mai putin de 23 tone,  
dar nu mai mult de 25 tone   727    1129   908   1412 
6 Masa nu mai putin de 25 tone,  
dar nu mai mult de 26 tone   727    1129   908   1412 
___________________________________________________________________________________________ 
III Vehicule cu 4 axe 
1 Masa nu mai putin de 23 tone,  
dar nu mai mult de 25 tone   472    478  589   598 
2 Masa nu mai putin de 25 tone, 
 dar nu mai mult de 27 tone   478    747   598   933 
3 Masa nu mai putin de 27 tone,  
dar nu mai mult de 29 tone  747    1185   933   1481 
4 Masa nu mai putin de 29 tone,  
dar nu mai mult de 31 tone   1185    1758   1481  2197 
5 Masa nu mai putin de 31 tone, 
 dar nu mai mult de 32 tone  1185    1758   1481   2197 
___________________________________________________________________________________________ 

Art. 263 alin (5) 
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala 
maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
____________________________________________________________________________________________ 
Numarul axelor si masa totala                     Impozitul în lei pt. vehiculele                 Impozitul în lei pt.vehiculele 
 maxima autorizata                                    angajate excusiv în operaŃiunile                 angajate în operaŃiunile  
               de transport intern                                     de transport intern şi 
                                   internaŃional 

    Vehicule cu sistem      Vehicule cu alt            Vehicule cu              Vehicule cu 
       de suspensie               sistem de            sistem de suspensie        alt sistem                                                   
                                                       pneumatica sau un           suspensie           pneumatică sau un        de suspensie 
               echivalent recunoscut                                  echivalent recunoscut 

I Vehicule cu 2+1 axe 
1 Masa nu mai putin de 12 tone, 
 dar nu mai mult de 14 tone   0   0    0   0 
2 Masa nu mai putin de 14 tone,  
dar nu mai mult de 16 tone   0   0    0   0 
3 Masa nu mai putin de 16 tone,  
dar nu mai mult de 18 tone   0   46    0   58 
4 Masa nu mai putin de 18 tone,  
dar nu mai mult de 20 tone   46   105   58   131 
5 Masa nu mai putin de 20 tone, 
 dar nu mai mult de 22 tone   105   246   131   307 
6 Masa nu mai putin de 22 tone,  
dar nu mai mult de 23 tone   246   318   307   397 
7 Masa nu mai putin de 23 tone, 
 dar nu mai mult de 25 tone   318   573    397   716 
8 Masa nu mai putin de 25 tone,  



dar nu mai mult de 28 tone   573   1005    716  1256 
___________________________________________________________________________________________ 
II Vehicule cu 2+2 axe 
1 Masa nu mai putin de 23 tone, 
 dar nu mai mult de 25 tone  99   230     123  287 
2 Masa nu mai putin de 25 tone,  
dar nu mai mult de 26 tone   230   377    287  471 
3 Masa nu mai putin de 26 tone,  
dar nu mai mult de 28 tone   377  553    471   692 
4 Masa nu mai putin de 28 tone,  
dar nu mai mult de 29 tone   553   668   692   835 
5 Masa nu mai putin de 29 tone,  
dar nu mai mult de 31 tone   668  1097    835   1371 
6 Masa nu mai putin de 31 tone,  
dar nu mai mult de 33 tone  1097  1522   1371  1902 
7 Masa nu mai putin de 33 tone, 
 dar nu mai mult de 36 tone   1522   2311   1902   2888 
8 Masa nu mai putin de 36 tone, 
 dar nu mai mult de 38 tone  1522   2311   1902   2888 
III Vehicule cu 2+3 axe 
1 Masa nu mai putin de 36 tone, 
 dar nu mai mult de 38 tone   1211  1686    1514   2107 
2 Masa nu mai putin de 38 tone, 
 dar nu mai mult de 40 tone   1686   2291    2107   2863 
____________________________________________________________________________________________ 
IV Vehicule cu 3+2 axe 
1 Masa nu mai putin de 36 tone,  
dar nu mai mult de 38 tone   1070   1486    1338   1857 
2 Masa nu mai putin de 38 tone,  
dar nu mai mult de 40 tone   1486   2055    1857   2569 
3 Masa nu mai putin de 40 tone, 
 dar nu mai mult de 44 tone  2055   3040    2569   3800 
____________________________________________________________________________________________ 
V Vehicule cu 3+3 axe 
1 Masa nu mai putin de 36 tone,  
dar nu mai mult de 38 tone   609   737    761   921 
2 Masa nu mai putin de 38 tone,  
dar nu mai mult de 40 tone   737    1100    921   1375 
3 Masa nu mai putin de 40 tone,  
dar nu mai mult de 44 tone   1100  1751    1375   2189 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
ART. 263 alin (6) Remorci, semiremorci sau rulote 
___________________________________________________________________________ 

Masa totala maxima autorizata         NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL  

        2010 

 
        Impozitul, in lei 
_____________________________________________________________________ 
a. Pana la 1 tona inclusiv       8 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone     29 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone    45 
d. Peste 5 tone         55 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



ART. 263 alin (7) Mijloace de transport pe apa 
_____________________________________________________________________ 
Mijloace de transport pe apa           NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL  

       2010 
        Impozitul, in lei 
_____________________________________________________________________ 
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz 
personal         18 
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri      48 
3. Barci cu motor        181 
4. Nave de sport si agrement *)        intre 0 si 964 
5. Scutere de apa        181 
6. Remorchere si impingatoare     x 
a) pana la 500 CP inclusiv      482 
b) peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP    783 
c) peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP             1205 
d) peste 4.000 CP               1928 
8. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din 
aceasta         157 
9. Ceamuri, slepuri si baraje fluviale: 
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv       157 
b) cu capactatea de incarcare de peste 1.500 tone, dar nu 
peste 3.000 tone         241 
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone        422 
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in normele 

metodologice de aplicare a prezentului cod 

_____________________________________________________________________ 

 Pentru anul 2010 se acordă bonificaŃie de 10%  pentru plata cu anticipaŃie a 
impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, 
persoane fizice până la data de 31 martie  a anului respectiv. 
 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a 
autorizatiilor 

ART. 267 alin (1) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata 
___________________________________________________________ 
Taxa pentru eliberarea certificatului                   
de urbanism, în mediul rural   Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2010 
___________________________________________________________________________ 
SuprafaŃa pentru care se obŃine certificatul 

 de urbanism         Taxa, in lei 

___________________________________________________________________________ 

a) Până la 150 m2 inclusiv       2,5 
b) Între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv       3 
c) Între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv       4 
d) Între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv       5 



e) Între 751 m2 şi 1.000 m2 inclusiv       6 
f) Peste 1.000 m2      6+ 0,005 lei/mp pentru fiecare mp care  
       depăşeşte 1.000 mp   
___________________________________________________________________________ 
       

ART. 267 alin (4) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata  
 Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de foraje sau excavări 
necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de 
carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se 
calculează înmulŃind numărul de metri pătraŃi de teren afectat de foraj sau de 
excavaŃie cu valoarea de 7 lei.  
ART.267 alin(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată şi 
completată  
 Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de construire pentru 
chioşcuri, tonete, cabine, spaŃii de expunere, situate pe căile şi în spaŃiile 
publice precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de 
afişaj a firmelor şi reclamelor – 5 lei pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaŃă ocupată de construcŃie. 
 
ART. 267 alin (11) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata  
 Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reŃele publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 10 lei  
pentru fiecare racord. 
 
ART. 267 alin (12) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata 
 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de catre 
structurile specializate din cadrul consiliului judetean este de 12 lei.  
ART. 267 alin (13) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata  
 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă este de 8 lei  
ART. 268 alin (1) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata  
 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfăşurarea unei 
activităŃi economice este de 12 lei  



ART. 268 alin (11) din Legea 343 / 2006 pentru modificarea si completarea 
Legii 571/2003 privind Codul fiscal 
 Taxa de viza reprezinta 50 % din cuantumul taxei prevazute la 
alin (1) şi anume 6 lei.  
 TERMENE DE PLATA : 
Taxa de viza anuala a autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati 
economice aferenta anului fiscal 2010 se achita pana la data de 31 
decembrie 2009. 
 
ART. 268 alin (2) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata  
Taxa pentru eliberarea autorizaŃiilor de funcŃionare este de 15 lei. 
 
ART. 268 alin (3) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata  
 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deŃinute de consiliile locale 
este de 24 lei pentru fiecare m2 sau fracŃiune de m2 . 
 
ART. 268 alin (4) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata  
Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este în sumă de 25 

lei. 
 
ART. 268 alin (5) Legea 343 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii 
571/2003 privind Codul fiscal si HG 1514 / 2006 
 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica respectiv restaurante 
(COD CAEN – 5530) si baruri (COD CAEN– 5540) este de: 

- 500 lei . 
 

TERMENE DE PLATA: 
 Taxa de viza anuala a autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica aferenta anului fiscal 2010 se achita pana la data de 

31 decembrie 2009. 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
Art. 271 alin (2) 
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate : 
Niveluri aplicabile in anul 2009 
 a) 25 lei/mp sau fracŃiune de mp in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 
deruleaza o activitate economica 



 b) 17 lei/mp sau fracŃiune de mp in cazul oricarui panou,  sau structura de afisaj pentru 
reclama si publicitate 
 

Impozitul pe spectacole 
Art. 275 alin (2) 
___________________________________________________________________________ 
Manifestarea artistica sau activitatea 
distractiva :       Niveluri aplicabile in anul 
2009 
         - lei / mp / zi – 
___________________________________________________________________________ 
a) in cazul videotecilor       0,2 
b) in cazul discotecilor       0,4 
___________________________________________________________________________ 

Sanctiuni 
 Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice, pentru anul 
2010 
Art.294 alin (3) 
 Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei 
 Contraventiile prevazute la alin 2 lit b)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 600 
lei 
Art.294 alin (4) 
 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1360 lei. 
 Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice, pentru anul 
2010 
Art.294 alin(6) 
 Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei 
 Contraventiile prevazute la alin 2 lit b)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 960 lei la 
2400 lei 
 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1100 lei la 5450 lei. 

 
Taxele extrajudiciare de timbru 

___________________________________________________ 
Nr.         TAXA 

Crt.   SpecificaŃie                  (lei) 

 0    1       2 
__________________________________________________________________________________ 
C A P . I – Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel , altele decat cele eliberate de instante, 
Ministerul Justitiei, Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, 
precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice 
__________________________________________________________________________________ 
1. Eliberarea de către organele administraŃiei publice centrale 
 şi locale, de alte autorităŃi publice, precum şi de instituŃii de stat, 
 care, în exercitarea atribuŃiilor lor, sunt în drept să certifice 
anumite situaŃii de fapt, a certificatelor, adeverinŃelor şi a oricăror 



 alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaŃie, cu 
 excepŃia acelor acte pentru care se plăteşte o 
altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare      2 
_________________________________________________________________________________  
2. Eliberarea certificatului de producator – punct abrogat prin art.  80 lit j) din OG 36 / 2002 privind 
impozitele si taxele locale 

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, 
 pe cap de animal: 
 - pentru animale sub 2 ani      2 
 - pentru animale peste 2 ani      2 
__________________________________________________________________________________ 
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăŃii asupra 
 animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 
 - pentru animale sub 2 ani      2 
 - pentru animale peste 2 ani       
________________________________________________________________4__________________ 
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală  - punct abrogat prin art.1 pct.144 din Legea 174/2004 pentru 
aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală     
__________________________________________________________________________________ 
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor  
certificate medicale folosite în justiŃie      2 

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar    2 
__________________________________________________________________________________ 
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării  
numelui şi a sexului        13 

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

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

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

 
C A P . II – Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menŃiunilor 
în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 
1. Acte de identitate: 
a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusiv a celor  
provizorii, şi a buletinelor de identitate pentru cetăŃenii români, eliberarea 
 cartilor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităŃii  
legitimaŃiilor provizorii pentru cetăŃenii străini şi persoanele fără cetăŃenie) 4 
b)înscrierea menŃiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
 reşedinŃei – abrogat prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.70/2009     
c)viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăŃenilor străini  
şi ale persoanelor fără cetăŃenie      5 
d)eliberarea unor noi cărŃi, buletine, carnete de identitate şi  
legitimaŃii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate – abrogat prin OrdonanŃa de UrgenŃă a 
Guvernului nr.70/2009    

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul permanent de evidenŃă a populaŃiei – abrogat prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.70/2009 
 
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare    3 
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit     2 
C A P. III – Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obŃinerii 
permiselor de conducere 



1. Taxe pentru examinarea candidaŃilor care au absolvit a şcoală de conducători de 
autovehicule:          x 
a) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din  
categoriile şi subcategoriile  A1, A, B, B1. B+E      5  
b) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A - abrogat prin 
OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.70/2009 
 
c) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparŃinând uneia 
dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E - abrogat prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 
nr.70/2009 
 
d) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparŃinând uneia 
dintre categoriile sau subcategoriile C1, C, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv  24 
 
e) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparŃinând uneia 
dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv - abrogat prin OrdonanŃa de 
UrgenŃă a Guvernului nr.70/2009 
 
f) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, 
D+E -  abrogat prin OrdonanŃa de UrgenŃă 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 şi a persoanelor 
 care au fost respunse de trei ori de la examenul pentru obŃinerea aceleaiaşi  
catergorii a permisului de conducere, precum şi a persoanelor care nu au absolvit 
 o şcoală de conducători de autovehicole cu excepŃia celor pentru categoriile B, B1, B+E  72 
 
 
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de  
conducere pentru categoriile cuprinse în permisul anulat  - abrogat prin OrdonanŃa de 
UrgenŃă a Guvernului nr.70/2009 
 
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori de la 
 examenul pentru obŃinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere - abrogat prin OrdonanŃa 
de UrgenŃă a Guvernului nr.70/2009 
 
CAP. IV – Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaŃie 
şi autorizare de circulaŃei pentru probe 
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
a) autovehicule şi remorci cu masa totală autorizată de până la 3500 kg inclusiv   52 
b) autovehicule şi remorci cu masa totală autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg 
inclusiv     - abrogat prin ordonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.70/2009 
c) autovehicule şi remorci cu masa totală autorizată mai mare de 3500 kg   125 
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaŃiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 
permanent sau temporar          8 
3. Taxe de autorizare a circulaŃiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor   357 
 
Cap.IV¹ - Taxe pentru furnizare date 
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 
 registrul NaŃional de EvidenŃă a persoanelor precum şi din registrul NaŃional de  
EvidenŃă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele  
judeŃene şi al municipiului Bucureşti de evidenŃă a permielor de conducere şi  
certificatelor de înmatriculare        4 
 



Cap V - Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii 
fondului funciar nr. 18/1991  cu modificările şi completările ulterioare 
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite 
 în baza Legii fondului funciar nr,18/1991, republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare, cu excepŃia celor pentru terenurile agricole şi forestiere   13 
 
 
 
1) Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105 / 2004 privind unele masuri pentru eliberarea si 

inmanarea titlurilorde proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 
Partea I nr. 1097 din 24 noiembrie 2004,aprobata prin Legea nr. 34 / 2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de 

proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 

agricole si forestiere se fac gratuit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA NR. 2  la HCL nr.50/28.12.2009 

 

 

 

ALTE TAXE LOCALE 

 
  Consiliul local al comunei poate institui alte taxe locale, după cum 

urmează: 

 
1. Pentru desfacerea de produse,  ce fac obiectul comerŃului, de-a lungul 

drumurilor publice de pe teritoriul comunei: 

20 lei pe zi. 
  

2.  Taxe eliberare set formulare, certificat urbanism sau autorizaŃie de construcŃie: 

      5 lei/set 

 
 3.  Taxă pentru măsurare şi remăsurare teren la solicitare : 

     2,5 lei pe oră/membru de comisie 

 
 4.  Taxă xerox format A4: 

     0,4 lei pagină şi o,5 lei fila 

 
 5.  Taxă eliberare copii , extrase sau certificate după documente de arhivă: 

      a) pentru registre agricole arhivate 3 lei 

      b) vechime în muncă, fostul CAP 7,5 lei 

 
 6. Taxă pentru oficierea căsătoriei – sâmbăta sau duminica 20 lei 

 
 7. Taxă pentru închirierea spaŃiilor pentru nuntă: 

      a) Cămin Cultural Borleşti   1000 lei 

      b) Cămin Cultural Ruseni      1000 lei 

 
  8. Taxă înregistrare vehicule care nu sunt supuse înmatriculării: 59 lei 

 
 9.  Taxă pentru tractoare înmatriculate pe raza comunei: 30 lei 

 
 10. Taxă eliberare număr pierdut, furat sau distrus: 20 lei. 

 
 11. Taxă consum apă la reŃeaua comunală: 16 lei/lună 

 
 12. Taxă eliberare copii după tabelele parcelare sau după schiŃele din hărŃile cu 

terenul aflat în proprietate :  5 lei 

 



 13. Taxă executare schiŃe pentru dezbaterea succesorală:  5 lei pentru fiecare 

moştenitor 

 
 14. Taxare IFRON:  50 lei/oră 

 
 15. Taxare Camion: 100 lei oră km 

 
 16. Taxele de concesiune se vor actualiza, în funcŃie de valoarea EURO la data de 

30.01.2010. 

 


