
 

 

 
 
 

 
 

 
Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785 

                          e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395 
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HOTĂRÂREA nr. 2  

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  
precum și a taxelor speciale, pe anul 2018 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
4) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
5) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
6) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 

alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu completările ulterioare; 

8) Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 
ulterioare; 

9) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 
și completările ulterioare; 

10) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
11) Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
12) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

13) art. 18 alin. (5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

14) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

15) art.1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

16) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului 
de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

17) art.10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
18) art.14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată; 
19) art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 



20) art.6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 
de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

21) art.2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 39/2002;  

22) art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

23) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de 
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

Ținând seama de prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, 
ierarhizarea localităților la nivelul Comunei Padureni este următoarea: 

a)  rangul IV – Padureni; 
b)  rangul V – Valeni, Rusca, Ivanesti, Davidesti, Leosti, Capotesti 

luând act de:  
a)  referatul de aprobare al primarului Padureni, în calitatea sa de inițiator,  
b)  raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
c)  raportul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Padureni 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să 
instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea 
activităților stabilite în competența acestor autorități, 

Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018, în contextul prevederilor 
art.7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările 
ulterioare, și care a făcut obiectul afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,  

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al Comunei Padureni  

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 Art. 1.(1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2018, se stabilesc potrivit 

prezentei hotărâri. 
            (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, 

taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul 
Local al Comunei Padureni, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    
Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018. La data intrării în vigoare 

a prezentei, se abrogă orice prevedere contrară. 
 
  Art. 3. - Se stabilesc zonele de incadrare si rangul localitatilor pentru comuna Padureni astfel : 

                                                                             
Zona Localitatea Rang Localitate 
A Padureni IV
B     Valeni V
C Rusca V
C Ivanesti V
C Davidesti V
C Leosti V
C Capotesti V



 
 
Art.4 .- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Padureni, 

prin aparatul de specialitate al său.  
Art.5 – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet. 

           (2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit 
prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 
 

Padureni, 08 ianuarie 2018  

 
 

 
Preşedinte de şedinţa                                                               Avizat pentru legalitate 
  Consilier local                   Secretar al comunei Padureni, 

               Buciumaş Silviu                                                                              Munteanu Mirela  
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T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau 
se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Padureni în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

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

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2018 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018
0,08% - 0,2% 0,1%

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                        - lei/m² -
 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă
Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

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

 
1.000 

 
600 

 
1.000 

 
600 

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

 
300

 
200

 
300

 
200

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

 
200

 
175

 
200

 
175

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

 
125 

 
75 

 
125 

 
75 

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

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

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

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 
Art. 458 alin. (1)                                    0,2% - 1,3% 1,10% 

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

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

Art. 462 alin. (2)   BONIFICATIE             0% - 10% 10% 

Impozitul pe cladiri pentru PERSOANE JURIDICE se calculeaza astfel : 
- 1%  din valoarea de inventar, 
- pentru cladirile nereevaluate in ultimii trei ani anterior anului fiscal de referinta cota de impozitare este de 10% din valoarea de inventar, 
- pentru cladirile nereevaluate in ultimii cinci ani anterior anului fiscal de referinta  cota de impozitare este de 15% din valoarea de inventar, 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr.      /08.01.2018 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                   - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 
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 - 

B 
6.878 - 
17.194

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894

569 -
1.422

427 -
1.068

- - - - - 534 

C 
5.199 -
12.998

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226

427 -
1.068

284 - 
710

- - - - - 355 

D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439

278 -  
696

142 - 
356

- - - - - - 

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 31 23 21 17 31 23 21 -
2 Pășune 23 21 17 14 23 21 17 -
3 Fâneață 23 17 17 14 23 17 17 -
4 Vie 51 39 31 21 51 39 31 -
5 Livadă 58 51 39 31 58 51 39 -
6 Pădure sau alt teren 

cu vegetație forestieră 
31 23 21 17 31 23 21 - 

7 Teren cu ape 17 14 9 0 17 14 9 -
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 -
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 -
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Art. 457 alin.6 
 Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate 
conform alineatelor precedente cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Nr. 
Crt. 

Localitatea 
Zona  
în cadrul 
localităţii

Rangul 
localităţii 

Coeficient 
de corecţie 

1 Padureni A IV 1,10 
2 Valeni B V 1,00 

3 
Rusca, Ivanesti, Davidesti, 
Leosti, Capotesti 

C V 0,95 

 

Art.457 alin.3  

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din material diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la 
alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

 

Art.457 alin4  

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale 
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă,exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor 
neacoperite.  

Art.457 alin.5 

 Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se 
determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.  

 Art.457 alin.8 

         Valoarea impozabilă a clădirii, 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.  
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Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                  - lei/ha - 
         

Categoria de folosință 
NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 

1 Teren cu construcții 22 - 31 26 
2 Teren arabil 42 - 50 50
3 Pășune 20 - 28 24
4 Fâneață 20 - 28 24
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 55

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 -
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16 13

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 -
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 2

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 31
9 Drumuri și căi ferate 0 -
10 Teren neproductiv 0 -

Art. 467 alin. (2)                
BONIFICATIE 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

0% - 10% 10%
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CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2018

Lei/200 cm³ sau fracțiune 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 2018 
 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2018 

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

* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Art. 470 alin. (3)   Auto Hibride 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

50% - 100% 50%
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Art. 470 alin. (5)      

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2018

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)
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 0 142 0 142
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 142 395
 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 395 555
 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 555 1.257
 5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1.257 555 1.257
II 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 142 248
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 248 509
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 509 661
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1.018 661 1.018
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.019 1.583 1.019 1.583
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.019 1.583 1.019 1.583
 7 Masa de cel puțin 26 tone 1.019 1.583 1.019 1.583
III 4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 661 670
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1.046 670 1.046
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.046 1.661 1.046 1.661
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.661 2.464 1.661 2.464
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.661 2.464 1.661 2.464
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.661 2.464 1.661 2.464
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Art. 470 alin. (6)      

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2018

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

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 puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 64
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 64 147
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 147 344
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 344 445
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 445 803
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1.408 803 1.408
 9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1.408 803 1.408
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 138 321
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 321 528
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 528 775
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 775 936
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1.537 936 1.537
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.537 2.133 1.537 2.133
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.133 3.239 2.133 3.239
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.133 3.239 2.133 3.239
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2.133 3.239 2.133 3.239
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.698 2.363 1.698 2.363
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.363 3.211 2.363 3.211
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.363 3.211 2.363 3.211
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.500 2.083 1.500 2.083
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.083 2.881 2.083 2.881
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.881 4.262 2.881 4.262
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 4 Masa de cel puțin 44 tone 2.881 4.262 2.881 4.262
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1.032 853 1.032
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.032 1.542 1.032 1.542
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.542 2.454 1.542 2.454
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.542 2.454 1.542 2.454

 
Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016

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
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56
3. Bărci cu motor 210 210
4. Nave de sport și agrement 0 - 1.119 0 - 1.119
5. Scutere de apă 210 210
6. Remorchere și împingătoare: X X
a) până la 500 CP, inclusiv 559 559
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909 909
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1.398
d) peste 4000 CP 2.237 2.237
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 182
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 280 280
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 490
Art. 472 alin. (2)               

Bonificatie 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

0% - 10% 10% 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 

ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 6
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 - 7 7
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 - 9 8
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 - 12 10 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 - 14 13 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

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

depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (3) 
Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau 

autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau autorizaţiei 

iniţiale 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

0 - 15 
14 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

0 - 15 
13 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, 
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

0 - 8 9 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente

0 - 13 12 

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

9 10 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0 - 20 19 

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

0 - 80 55 

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

0 - 80 33 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 
publică pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv(pana la orele 22)   

0 - 4.000 275 

Dupa ora 22 si nu mai tarziu de 
orele 02. 

275 

Taxă pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea unei activități economice 15 17 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 
publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

4.000 - 8.000 4400 
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018

1%  - 3% 3% 
Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 -
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 0 - 32 31 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 0 - 23 21 

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

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

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 
competiție sportivă internă sau internațională 

0% - 2% 
 

2% 

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

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

Sunt prevăzute în anexa A 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018

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

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

Sunt prevăzute în anexa B 

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

500 – 750* 550 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 0 – 32 31 

Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au 
alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor.

Sunt prevăzute în anexa B 
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CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 
Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C.
 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% 
față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.”

0% - 50% 0% 

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

Art. 489 alin. (4) 0% - 500% 100%
Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 100%

 
CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018

- lei - - lei -

 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 Începând cu anul 2018
 lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696 Începând cu anul 2018
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

325 – 1.578 Începând cu anul 2018 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1.116 Începând cu anul 2018
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 Începând cu anul 2018
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

1.300 – 6.312 Începând cu anul 2018 
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CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa A 

Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru 
stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate 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.

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe 
speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
- lei - 

N
r. 
cr
t. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 
care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN 
CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … 
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 
copiere a documentelor

- 0,5 lei/pag 

2. Art. 486 Alte taxe locale 

Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice - activităţi economice 
diverse

22/mp/zi 22/mp/zi 

Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pe perioada desfăşurării 
bâlciurilor 22/mp/zi 22/mp/zi 
Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 
obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală 22/mp/zi 22/mp/zi 
Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice cu panouri publicitare 
fixe şi mobile, casete publicitare, bannere, standuri de prezentare şi altele 
asemenea

2/mp/zi 2/mp/zi 

Taxa functionare la lucrari executate cu buldoexcavatorul UAT Padureni 165 lei/ora 165 lei/ora 
Taxa eliberare copii acte din arhiva Primariei comunei Padureni 6 lei 6  
Taxa inregistrare cerere/oferta Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

- 17 

Taxa eliberare certificat fiscal 5 6 

Taxa eliberare adeverinta rol 2 2 

Taxa inregistrare contract de arenda  5 5 
Taxa inregistrare vehicule care nu se supun inmatricularii - 22 

 

1. Procedura de înregistrare și de radiere a 
vehiculelor la nivelul primarului Padureni,  3 Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuțelor cu număr 

de înregistrare 

 
CARUTE/  

 
MOTOSCUTERE/MOPEDURI

11 

TRACTOARE 22 
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CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B 

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
 - lei -

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2018 
-  lei -

TAXE INCHIRIERE  SPATII SI TERENURI APARTINÂND 
CONSILIULUI LOCAL PADURENI 

  

Terenuri pentru desfasurarea unor activitati economice pers. Fizice 2  lei mp/an 2 lei mp/an
Taxa de inchiriere a unor terenuri agricole 0.28 lei mp/an 0.28 lei mp/an
Taxa inchiriere teren persoane juridice 7 lei mp/an 7 lei mp/an
Taxă închiriere spaţii comerciale 2 lei mp/lună 2 lei mp/lună
Taxa redeventă pentru terenuri concesionate din domneniul public sau 
privat al UAT Padureni

  

Zona A 0,15 lei/m2/ an 0,17 lei/m2/ an 
Zona B 0,10 lei/m2/ an 0,11 lei/m2/ an 
TAXE COMPARTIMENTUL STAREA CIVILĂ  
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de 
stare civilă întocmite de autoritățile străine 

- 33 lei 

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, 
sustrase, distruse sau deteriorate, duplicat nr. 1

- 14  lei 

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

- 36 lei 

Eliberare extras multilingv sau anexa 8 - 11 lei
Taxă oficiere căsătorie în zile de sâmbătă, duminică sau zile libere 
legale 

- 55  lei 

Taxă eliberare Anexa 23 si  24 sesizare la deschiderea procedurii 
succesorale 

- 11 lei 

Taxa eliberare Anexa 5 si 6 pentru atestarea proprietarului  - 11 lei 
NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
*) Art. 486 alin. (3)  Procedurile privind calcularea și plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) și (2) se cuprind în anexa B.1 care face parte integrantă din anexa B.  
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II.  Legea  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și 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. - … (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. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  
……………………………………………………………………………… 
   c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.  
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. … 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.”

Art. 4. alin. (2) 

 
COTELE STABILITE DE LEGE  

PENTRU ANUL 2018
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 

0% - 40% 0%
 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2 
PENTRU ANUL 2018 

- lei -

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  
PENTRU ANUL 2018 

- lei -

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

Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice 
 1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte 
autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea  atribuțiilor lor, 
sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a 
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor 
acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

2 2 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa C 
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 
1. Pentru persoanle fizice și juridice care pana la data de 31 martie a anului achită integral impozitul datorat se stabileste o bonificatie de 

10% din total impozit datorat. 
 

2. Sunt scutite de plata impozitelor pentru construcții si teren intravilan, și teren extravilan în limita a 5 ha: veteranii de razboi, vaduvele 
veteranilor de razboi necasatorite. 

3. Sunt scutite de plata impozitelor pentru construcții si teren intravilan persoanele cu handicap  grav sau accentuat 
Anexele A, B și C fac parte integrantă din prezenta anexă.
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CAPITOLUL II 
  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 

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

17 17 

**) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și 
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 și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.  
 

NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale. 
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	HCL NR. 2 DIN 2018
	ANEXA HCL NR. 2 DIN 2018

