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                                                                                    ANEXA nr.1  
 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.04 din 26.01.2012 
                                                                                                                                

 

 

T A B L O U L 
Cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anii 2011-2012 

VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE IN ANEXA NR.1 ,PRECUM SI NIVELUL 

IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE STABILITE IN SUME FIXE 

CAPITOLUL I .  IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI: 

A.Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita 

desfasurata la cladiri,in cazul persoanelor fizice (art.251 alin.(3)) 
TIPUL CLADIRII VALOAREA IMPOZABILA 

Lei/m² 

 NIVELURILE APROBATE 

PENTRU ANUL 2011 

NIVELURILE 

APROBATE 

PENTRU ANUL 2012 
Cladire cu instalatie 

electrica,de apa,de 

canalizare si de 

incalzire 

Cladire fara 

instalatie electrica, 

de apa,de canalizare 

si de incalzire 

Cladire cu 

instalatie 

electrica,de apa, 

de canalizare si 

de incalzire 

Cladire fara 

instalatie 

electrica, de apa, 

de canalizare si 

de incalzire 

A.Cladire cu cadre din beton armat 

sau cu pereti exteriori din caramida 

arsa sau din orice alte materiale 

rezultate in urma unui tratament 

chimic si/sau termic 

806 478 806 478 

B.Cladire cu peretii exteriori din 

lemn,din piatra naturala,din 

caramida nearsa,din valatuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau chimic 

219 137 219 137 

C.Cladire-anexa cu cadre din beton 

armat sau cu pereti exterioridin 

caramida arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui 

tratament termic si/sau chimic 

137 123 137 123 

D.Cladire-anexa cu peretii 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 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 tipurila 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 
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        1 In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru 

stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in  tabelul prezentat mai sus  

valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective: 

       2.Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea 

suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea 

impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul prezentat: 

      3.Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona 

in care este amplasata cladirea,prin inmultirea acesteia cu coeficientul de corectie 

corespunzator,prevazut in tabelul urmator: 
Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

II 

Anul 2011     Anul 2012  

A 2,40             2,40 

B 2,30              2,30 

C 2,20              2,20 

D 2,10              2,10 

       4.In cazul persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin inmultirea 

suprafetei construite desfasurate a cladirii,exprimata in m²,cu valoarea impozabila a 

cladirii,cu cota de impozitare de 0,1% si cu coeficientul de zona si rang al 

localitatii(tabelele prezentate mai sus). 

      5.Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea 

suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii,inclusiv ale balcoanelor,logiilor sau 

ale celor situate la subsol,exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca 

locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. 

      6. Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe 

conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin 

inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20; 

      7.In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 

apartamente,coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii si zonei de 

amplasare a cladirii se reduce cu 0,10%. 

      8.Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii 

acesteia,dupa cum urmeaza: 

-cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani de la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinta; 

-cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani 

inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

           9. In cazul cladirii utilizata ca locuinta,a carei suprafata construita depaseste 

150 de metri patrati,valoarea impozabila a acesteia,determinata conform celor 

prezentate mai sus,se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau 

fractiune din acestia. 

          10. In cazul in care au fost executate lucrari de reconstruire,  

consolidare,modernizare sau extindere,din punct de vedere fiscal,anul terminarii se 

actualizeaza,astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste 

ultime lucrari. 

         11.Pentru contribuabilii persoane fizice care au in proprietate doua sau mai 

multe cladiri utilizate ca locuinta,care nu sunt inchiriate unei alte persoane,impozitul 

pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza: 

         a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 

         b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 

          c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de 

domiciliu. 
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         12. Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune 

legala nu intra sub incidenta prevederilor punctului 11.  

        13.  In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de 

domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au 

fost dobindite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar. 

       14. Pentru persoanele juridice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin inmultirea 

valorii de inventar a cladirii ,cu cota de impozit prevazuta pentru anul 2012 , astfel: 

                       - intre 0,25-1,50% la cladirile reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului 

fiscal de referinta; 

                   - intre 10-20% pentru cele nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului 

fiscal de referinta; 

                    - intre 30-40% pentru cele nereevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului 

fiscal de referinta  . 

 

B.    Cotele de impozitare pentru stabilirea impozitului pe cladiri 

(Art.251 alin(1) si art.253 alin(2) si (6)) 
Specificare Cote aprobate pentru  

anul  2011 
Cote aprobate   pentru anul 

fiscal 2012 

 
Cota pentru persoane fizice 

 

0,1% 

 

0,1% 
 

 

 

 

 

 

Cota pentru persoane juridice 

 

1,30%  aplicata asupra valorii 

de inventar a cladirii pentru 

persoanele juridice care au 

efectuat reevaluarea in ultimii 3 

ani. 

1,10%  aplicata asupra valorii de 

inventar a cladirii pentru 

persoanele juridice care au efectuat 

reevaluarea in ultimii 3 ani. 

10% aplicata asupra valorii de 

inventar a cladirii pentru 

persoanele juridice care nu au 

efectuat reevaluarea in ultimii 3 

ani anteriori anului fiscal de 

referinta. 

10% aplicata asupra valorii de 

inventar a cladirii pentru 

persoanele juridice care nu au 

efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani 

anteriori anului fiscal de referinta. 

* 30% aplicata asupra valorii de 

inventar a cladirii pentru 

persoanele juridice care nu au 

efectuat reevaluarea in ultimii 5 ani 

anteriori anului fiscal de referinta. 

 

 

1.Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 

administrativ teritoriale,concesionate,inchiriate,date in administrare ori in 

folosinta,dupa caz,persoanelor juridice,se stabileste taxa pe cladire care reprezinta 

sarcina fiscala a concesionarilor,locatorilor,titularilor dreptului de administrare sau de 

folosinta,dupa caz,in conditiile similare impozitului pe cladiri. 

2. In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea 

amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. 

3.Pentru plata cu anticipatie a impozitului si taxei pe cladiri datorat pentru 

intregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie  2012,se acorda o 

bonificatie de  10%. 

 

                    CAPITOLUL    II .  IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

 

     A.Impozitul  si taxa pe terenurile amplasate in intravilan -terenuri 

cu constructii [art.258 alin.(2)] 
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In cazul unui teren amplasat in intravilan ,inregistrat in registrul agricol la 

categoria de folosinta de terenuri cu constructii,impozitul pe teren se stabileste prin 

inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha.cu suma corespunzatoare din tabelul de 

mai jos ,rezultat care se inmulteste cu coeficientul de corectie. 
Zona in cadrul 

localitatii 

Nivelurile aprobate pentru 

anul 2011 

Nivelurile aprobate pentru 

anul 2012 

(lei/ha) (lei/ha) 

Rangul localitatii II II 

A 6508 6508 

B 4540 4540 

C 2874 2874 

D 1519 1519 

 
*  1 m²=0,0001 ha 

**pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 

se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 

titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare 

impozitului pe teren. 

***Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an 

de catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului 2012,se acorda o bonificatie 

de  10%. 

 

 

       B.Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan-orice alta categorie 

decat cea de terenuri cu constructii [art.258 alin(4)] 
       In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta 

categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,impozitul pe teren se 

stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha.cu suma 

corespunzatoare din tabelul de mai jos , iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul 

de corectie. 

 

Nr. 

Crt 

Categoria de folosinta Nivelurile aprobate pentru 

anul 2011 

Nivelurile aprobate 

pentru anul 2012 

Zona(lei/ha) Zona(lei/ha) 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 24 18 16 13 24 18 16 13 

2 Pasune 18 16 13 11 18 16 13 11 

3 Faneata 18 16 13 11 18 16 13 11 

4 Vie 40 30 24 16 40 30 24 16 

5 Livada 46 40 30 24 46 40 30 24 

6 Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 

21 18 16 13 21 18 16 13 

7 Teren cu apa 13 11 7 x 13 11 7 x 

8 Drumuri si cai ferate x x x x x x x x 

9 Teren neproductiv x x x x x x x x 

 

*     1 m²=0,0001 ha 

**   Coeficientul de corectie pentru localitatile de rangul II este 4. 

*** pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 

se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 
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titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare 

impozitului pe teren. 

****Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an 

de catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului 2012,se acorda o bonificatie 

de  10%. 

 

       C.Impozitul pe terenurile amplasate in  extravilan[art.258 alin(6)]; 
    In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin 

inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in 

urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251 

alin. (5) din Codul fiscal. 

 

 
Nr.c

rt. 

 

Categoria de folosinta 

 

Nivelurile aprobate 

pentru anul 2011 

Nivelurile aprobate  

pentru anul 2012 

Zona                                           

(lei/ha) 

Zona                                           

(lei/ha) 

A B C D  B C D 

1. Terenuri cu constructii 27 24 22 19 27 24 22 19 

2. Teren arabil 43 41 39 36 43 41 39 36 

3. Pasune 24 22 19 17 24 22 19 17 

4. Faneata 24 22 19 17 24 22 19 17 

5. Vie pe rod alta decat cea prevazuta  

la nr.crt.5.1 

48 46 43 41 48 46 43 41 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod x x x x x x x x 

6. Livada pe rod alta decat cea 

prevazuta  la nr.crt.6.1 

48 46 43 41 48 46 43 41 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod x x x x x x x x 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera  cu exceptia celui prevazut 

la nr.crt.7.1 

14 12 10 7 14 12 10 7 

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de 

ani si padure cu rol de productie 

x x x x x x x x 

8. Terenuri cu apa altul decat cel cu 

amenajari piscicole 

5 4 2 1 5 4 2 1 

8.1 Terenuri cu amenajari piscicole 29 27 24 22 29 27 24 22 

13. Drumuri si cai ferate x x x x x x x x 

14. Teren neproductiv x x x x X x x x 

 

Coeficientul de corectie pentru localitatile de rangul II este : 
Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

II 

Anul 2011    Anul 2012 

A             2,40              2,40 

B 2,30              2,30 

C 2,20              2,20 

D 2,10              2,10 

 
* Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 

se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 

titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare 

impozitului pe teren. 
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**Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de 

catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului 2012,se acorda o bonificatie de  

10%. 

 

            CAPITOLUL III.  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

A.Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica (art.263 

alin.(2)din Legea 571/2003 privind Codul fiscal). 
Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea 

cilindrica a acestuia,prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm³ sau fractiune din aceasta 

cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:[(art.263 alin(2)]; 

 
 

Tipuri de autovehicule 

Suma, in lei,pentru fiecare 

grupa de 200 cm³ sau fractiune 

din aceasta aprobata pentru 

anul 2011 

Suma, in lei,pentru fiecare 

grupa de 200 cm³ sau fractiune 

din aceasta aprobata  pentru 

anul 2012 

1.Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm³inclusiv 
8 8 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 

cm³ si 2000 cm³ inclusiv 
18 18 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 

cm³si 2600 cm³ inclusiv 
72 72 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 

cm³ si 3000 cm³ inclusiv 
144 144 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 

3001 cm³ 
290 290 

6.Autobuze,autocare,microbuze 24 24 
7.Alte autovehicule cu masa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone inclusiv,precum si 

autoturisme de teren din productie interna 

30 30 

8.Tractoare inmatriculate 18 18 

 *  In cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa 

pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective. 

 ** Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport  datorat 

pentru intregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului 2012, se 

acorda o bonificatie de  10%. 

 

 B.Impozitul pe mijloacele de transport marfa cu masa totala maxima 

autorizata de peste 12 tone [art.263 alin(4)] 
Numărul de axe si greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

NIVELURI  

APROBATE 

PENTRU ANUL 2011 

prin HG 1347/2010 

pentru vehicule 

angajate in operatiuni 

de transport intern  

NIVELURI  

APROBATE PENTRU 

ANUL 2011 prin HG 

1347/2010 pentru 

vehicule angajate in 

operatiuni de transport 

intern si international 

NIVELURI APROBATE  

PENTRU  ANUL 2012 

 

Impozit 

(lei/an) 

Impozit 

(lei/an) 

Impozit 

(lei/an) 

Impozit (lei/an) Impozit (lei/an) 
 

Impozit (lei/an) 

Vehicule cu sistem 

de suspensie 

pneumatica sau 

un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem 

de suspensie 

pneumatica sau 

un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Ax (e) motor (oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

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

 

*Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport  datorat 

pentru intregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului 2012,se 

acorda o bonificatie de  10%. 

 

C.Impozitul pe mijloacele de transport pentru  combinatiile de 

autovehicule( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa 

cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone[art.263 alin(5)]. 

 
 

 
Numărul de axe ș i greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

NIVELURI  APROBATE 

PENTRU ANUL 2011 prin 

HG 1347/2010 

pentru vehicule angajate in 

operatiuni de transport 

intern  

NIVELURI  

APROBATE PENTRU 

ANUL 2011 prin HG 

1347/2010 

pentru vehicule angajate 

in operatiuni de 

transport intern si 

international 

NIVELURI 

APROBATE   PENTRU  

ANUL 2012 

 

Impozit (lei/an) Impozit 
(lei/an) 

Impozit 
(lei/an) 

Impozit 
(lei/an) 

Impozit 
(lei/an) 

Impozit (lei/an) 

Vehicule cu sistem 

de suspensie 

pneumatica sau un 

echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatica sau 

un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Ax (e) motor 

(oare) cu sistem 

de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I.Vehicule cu 2+1 axe x x x x x x 

1.Masa de cel putin   12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0 0 0 
2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0 0 0 
3. Masa de cel putin de  16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60 0 60 0 60 
4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137 60 137 60 137 
5. Masa de cel putin   20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320 137 320 137 320 
6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414 320 414 320 414 
7. Masa de cel putin de  23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747 414 747 414 747 
8. Masa de cel putin de  25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1.310 747 1.310 747 1.310 
9. Masa de cel putin 28 tone 747 1.310 747 1.310 747 1.310 

II.Vehicule cu 2+2 axe x x x x x x 
1. Masa de cel putin   23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299 128 299 128 299 
2. Masa de cel putin     25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491 299 491 299 491 
3. Masa de cel putin   26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721 491 721 491 721 
4. Masa de cel putin   28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871 721 871 721 871 
5. Masa de cel putin   29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1.429 871 1.429 871 1.429 
6. Masa de cel putin     31 tone, dar mai mica de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984 1.429 1.984 
7. Masa de cel putin   33 tone, dar mai mica de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012 
8. Masa de cel putin     36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012 

9. Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012 

III.Vehicule cu 2+3 axe x x x x x x 

1. Masa de cel putin   36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197 1.579 2.197 
2. Masa de cel putin     38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 2.197 2.986 
3. Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 2.197 2.986 
IV.Vehicule cu 3+2 axe X x x x x x 
1. Masa de cel putin   36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937 1.395 1.937 
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2. Masa de cel putin   38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679 1.937 2.679 

3. Masa de cel putin   de  40 tone, dar mai mica de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 2.679 3.963 
4. Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 2.679 3.963 

V.Vehicule cu 3+3 axe x x x x x x 
1. Masa de cel putin   36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960 794 960 794 960 
2. Masa de cel putin   38 tone, dar mai mica de 40  tone 960 1.434 960 1.434 960 1.434 
3. Masa de cel putin   40 tone, dar mai mica de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 1.434 2.283 
4. Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 1.434 2.283 
 

*Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport  datorat 

pentru intregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului 2012,se 

acorda o bonificatie de  10%. 

 

D.Impozitul pe mijloacele de transport pentru  remorci,semiremorci 

sau rulote [art.263 alin.(6)] 
 

Masa totala maxima autorizata 

Nivelurile aprobate 

pentru anul 2011 

Taxa(lei/an) 

Nivelurile aprobate 

pentru anul 2012 

Taxa(lei/an) 

a)pana la 1 tona inclusiv 8 8 

b)peste 1 tona,dar nu mai mult de 3 tone 29 29 

c)peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone 45 45 

d)peste 5 tone 55 55 

*Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport  datorat 

pentru intregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului 2012,se 
acorda o bonificatie de  10%. 

 

   E.Impozitul pe mijloacele de transport pe apa [art.263 alin.(7)]. 

                Nivelurile propuse pentru anul 2012 sunt cele prevazute la art.263 alin.(7) 

din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal modificata si completata prin Legea 

nr.343/01.08.2006 si actualizate prin H.G. 956/2009. 

*Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport  datorat 

pentru intregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului 2012, se 

acorda o bonificatie de  10%. 

 

CAPITOLUL IV.  TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , 

AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 

 

A.1.Taxe pentru eliberarea cerificatelor de urbanism,autorizatiilor de 

constructie si a altor avize asemanatoare 

 
Specificare Nivelurile aprobate 

pentru anul 2011 

Nivelurile aprobate 

pentru anul 2012 

Taxa(lei) Taxa(lei) 

0 1 2 

A.1.1 – Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban [art.267 alin(1)] 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism: 
a)pana la 150 m² inclusiv 5 5 

b)intre 151 m² si 250 m² inclusiv 6 6 

c)intre 251 m² si 500 m² inclusiv 8 8 

d)intre 501 m² si 750 m² inclusiv 10 10 

e)intre 751 m² si 1000 m² inclusiv 12 12 

f)peste 1000 m² 12+0,01 lei/m² pentru 

fiecare m² care depaseste 

12+0,01 lei/m² pentru fiecare 

m² care depaseste 1000 m² 
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1000 m² 

A.1.2-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a 

fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructii [art.267 alin.(3)]-. 

A.1.3-Taxa pentru eliberarea 

autorizatiei de foraje si excavari. 

[art.267 alin.(4)] 

 

 

7 lei/m² afectat 

 

7 lei/m² afectat 

A.1.4-Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de 

santier,in vederea realizarii unei constructii,care nu sunt incluse in autorizatia de construire, 

este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de santier[ art.267 alin.(5)]- 

A.1.5-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,de casute sau rulote 

ori campinguri,este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie[ art.267 

alin.(6)]-. 

A.1.6 Taxa pentru eliberarea 

autorizatiei de construire pentru 

chioscuri, tonete, cabine, spatii de 

expunere, situate pe caile si in spatiile 

publice,precum si pentru amplasarea 

corpurilor si a panourilor de afisaj,a 

firmelor si reclamelor. 

[art.267 alin.(7)] 

 

 

7 lei/m² de suprafata 

ocupata de constructie 

 

 

7 lei/m² de suprafata 

ocupata de constructie 

A.1.7.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele 

prevazute in alt alineat al art.267 este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

constructie,inclusiv instalatiile aferente.[art.267 alin.(8)-] 

A.1.8 –Taxa pentru eliberarea auytorizatiei  de desfiintare,totala sau partiala a unei constructii 

este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei,stabilita pentru determinarea 

impozitului pe cladiri.In cazul desfiintarii partiale a unei constructii,taxa pentru eliberarea 

autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi 

demolata [art.267 alin.(9)]. 

A.1.9–Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire 

este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale 

[art.267 alin.(10)]. 

A.1.10   Taxa pentru eliberarea unei 

autorizatii privind lucrarile de 

racorduri si bransamente la retele 

publice de apa,canalizare,gaze, 

termice,energie electrica,telefonie si 

televiziune prin cablu. 

[art.267 alin.(11)] 

 

 

11 lei pentru fiecare 

racord 

 

 

11 lei pentru fiecare 

racord 

A.1.11 Taxa pentru avizarea 

certificatului de urbanism de catre 

comisia de urbanism si amenajare a 

teritoriului,de catre primar sau de 

catre structurile de specialitate din 

cadrul consiliului judetean.  

[art.267 alin(12)] 

 

 

 

13 lei/aviz 

 

 

 

13 lei/aviz 

A.1.12. Taxa pentru eliberarea 

certificatului de nomenclatura 

stradala si adresa [art.267 alin(13)]. 

 

8 lei/certificat 

 

8 lei/certificat 

 
 *Pentru taxele prevazute la art.267,stabilite pe baza valorii autorizate a 

lucrarilor de constructie,se aplica urmatoarele reguli: [art.267 alin(14)]- 

a)taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de 

persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului; 
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b)in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie,dar nu mai 

tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva,persoana care a obtinut 

autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la 

compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale; 

c)pana in cea de-a 15-a zi inclusiv,de la data la care se depune situatia finala 

privind valoarea lucrarilor de constructii,compartimentul de specialitate al autoritatii 

administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale 

a lucrarilor de constructie; 

d)pana in cea de-a 15-a zi inclusiv,de la data la care compartimentul de 

specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru 

taxa,trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit 

autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice 

locale. 

**Sunt exceptati la plata taxei pentru eliberarea certificatelor de  nomenclatura 

stradala si adresa contribuabilii ce fac obiectul H.C.L. nr. 74/2001 , 11/2004, 12/2004, 

13/2004 si 116/2005. 

***In cazul unei autorizatii de construire emise  pentru o persoana 

fizica,valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea 

impozabila a cladirii stabilita conform art.251 din Codul Fiscal.[ art.267 alin(15)]- 

 

A.2.Taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o 

acxtivitate economica si a altor autorizatii similare 

 
Specificare Nivelurile aprobate 

pentru anul 2011 

Nivelurile aprobate 

pentru anul 2012 

              Taxa(lei) Taxa(lei) 

A.2.1.1 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 

pentru desfasurarea unei activitati economice 

[art.268 alin.(1)]. 

69 69 

A.2.1.2 Taxa de viză aautorizatiei  prevăzute la 

alin. (A.2.1.1  [art.268 alin.(1^1)].   

50% din cuantumul 

taxei prevăzute la 

alin. (A.2.1.1). 

50% din cuantumul 

taxei prevăzute la 

alin. (A.2.1.1). 

A.2.2 -Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 

sanitare de functionare [art.268 alin.(2)]. 

17 17 

A.2.3 -Taxa pentru eliberarea de copii 

heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri detinute de consiliile locale. 

[art.268 alin.(3)]. 

 

28 

 

28 

A.2.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor de 

producator [art.268 alin(4)]. 

45 45 

 

A.3-Taxa pentru comerciantii care desfasoara activitati prevazute de 

codul CAEN,clasa 5530 restaurante si 5540-baruri(taxa pentru 

eliberare/vizare anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica)[art.268 alin.(5)]- 
Specificare Nivel aprobat in 

2011 

Nivel aprobat 

pentru anul 2012 

A.3.Taxa pentru eliberarea/vizarea 

anuala a autorizatiei privind 

desfasurarea activitatii de alimentatie 

publica [art.268 alin(5)]. : 

  Clasa cod CAEN 5530(restaurante) 
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-pana la 10 locuri 

-intre 11-20  locuri 

-intre 21-30  locuri 

-intre 31-40  locuri 

-peste 40 locuri 

Clasa cod CAEN 5540(baruri) 

-pana la 10 locuri 

-intre 11-20  locuri 

-intre 21-30  locuri 

-intre 31-40  locuri 

                  -peste 40 locuri  

300 lei 

400 lei 

600 lei 

800 lei 

1000 lei  

 

200 lei 

300 lei 

500 lei 

600 lei 

800 lei 

300 lei 

400 lei 

600 lei 

800 lei 

1000 lei  

 

200 lei 

300 lei 

500 lei 

600 lei 

800 lei 

 

 

      CAPITOLUL.V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA 

SI PUBLICITATE 

                            
Specificatie Nivel aprobat pentru anul 

2011 

Nivel aprobat pentru anul 

2012 

I. Taxa pentru servicii de reclama si 

publicitate [art.270 alin.(4)]- 

 

3% 

 

3% 

II.Taxa pentru afisaj in scop de 

reclama si publicitate [art.271 

alin.(2)]- 

  

a)in cazul unui afisaj situat in locul in 

care persoana deruleaza o activitate 
economica. 

b)in cazul oricarui alt panou,afisaj sau 

structura de afisaj pentru reclama si 

publicitate. 

28 lei/m² sau fractiune de m² 

 
 

20 lei/m² sau fractiune de m² 

 

 

28 lei/m² sau fractiune de m² 

 
 

20 lei/m² sau fractiune de m² 

 

 

*Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

sunt obligate să depună declaraţie anuală la Serviciul Impozite si Tace Locale din 

cadrul Primariei Municipiului Husi pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal.In cazul 

amplasarii materialului publicitar in cursul anului ,declaratia va fi depusa  anticipat 

amplasarii acestuia. 

               Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în 

două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru 

afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către 

contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral 

până la primul termen de plată.” 

 

CAPITOLUL .VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

I.Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma 

incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor,conform art.274 alin.(2) 

lit.a si b: 

I.1. In cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, 

opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film 

la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau 

internationala, cota de impozit este egala cu 2%; 

 I.1. In cazul oricarei alte manifestari artistice decit cele enumerate la punctul 

I.1, cota de impozit este egala cu 5%. 
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II.-Manifestari artistice sau 

activitati distractive [art.275 

alin.(2)] 

 

Nivelurile aprobate pentru 

anul 2011 

Nivelurile aprobate pentru 

anul 2012 

Lei/m² Lei/m² 

a)in cazul videotecilor 1,2 1,2 

b)in cazul discotecilor 2,4 2,4 

Sumele stabilite in Codul fiscal la art.275 alin.(2) lit.a si b,se vor ajusta prin inmultirea acestora 

cu coeficientul de corectie prevazut la art.275 alin.(3),care in cazul municipiului Husi   este 4. 

 

CAPITOLUL .VII. TAXA HOTELIERA 
                                                                                                
I.Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare 

practicate de unitatile de cazare [art.279 alin.(1) si (2)]- 

 
Specificatie Nivelul aprobat pentru anul 

2011 

Nivelul aprobat pentru anul 

2012 
Taxa hoteliera 

(pentru intreaga perioada de 

sedere) 

5%  1% 

         Taxa hoteliera de plateste  la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a 

lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit 

cazarea. 

 

 

CAPITOLUL .VIII  AMENZILE PEREVAZUTE DE LEGEA 571/2003 

PRIVIND CODUL FISCAL  
 

Amenzile prevazute de Legea 571/2003 privind Codul 

Fiscal, art.294 

Nivelurile 

aprobate  in 

anul 2011-lei  

Nivel aprobat   

pentru  

 anul 2012  

 -lei - 

1. Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere 

prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 
264 alin. (4), art. 267 alin (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 

alin. (2) si art. 290 [art. 294 alin (2),lit. a  din Legea 

571/2003 privind Codul Fiscal ]: 

                    -persoane fizice : 

                   -persoane juridice; 

 

 

 

 

 

60 – 240 lei  

240-960 lei 

 

 

 

 

 

60 – 240 lei  

240-960 lei 

2.Nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 

alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 
267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 

290 [art. 294 alin (2),lit. b  din Legea 571/2003 privind 

Codul Fiscal ]: 

                    -persoane fizice : 
                   -persoane juridice; 

 

 

 

 

 

240-600 lei 

960-2400 lei 

 

 

 

 

 

240-600 lei 

960-2400 lei 

3.Nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 

alin. (6^1) si ale art. 264 alin. (5), referitoare la instrainarea, 
inregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la 

comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate 

[art. 294 alin (2),lit. c  din Legea 571/2003 privind Codul 

Fiscal ]: 
                    -persoane fizice : 

                   -persoane juridice; 

 

 

 

 

 

 

240-600 lei 

960-2400 lei 

 

 

 

 

 

 

240-600 lei 

960-2400 lei 
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4. Refuzul de a furniza informatii sau documente de natura 

celor prevazute la art. 295^1, precum si depasirea termenului 
de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora [art. 294 

alin (2),lit. d  din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal ]: 

                    -persoane fizice : 

                   -persoane juridice; 

 

 

 

 

240-600 lei 

960-2400 lei 

 

 

 

 

240-600 lei 

960-2400 lei 
 

 5.Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, 

vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor 

si a biletelor de intrare la spectacole [art. 294 alin (2),lit. d  

din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal ]: 

                    -persoane fizice : 

                   -persoane juridice; 

 

 

 

 

 

280-1360 lei 

1100-5450 lei 

 

 

 

 

 

280-1360 lei 

1100-5450 lei 

    
                                            

Cap IX. LEGEA NR. 117/1999  privind  taxele  extrajudiciare de timbru cu 

modidficarile si completarile ulterioare 
 

 Taxa  utilizata  in 

2011 

-lei- 

Taxe aprobate  

pentru  

 anul 2012   -lei - 

CAP.I.   Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, 

Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum 

şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

 1. Eliberarea de către organele administraţiei publice 

centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de 

instituţii de stat, care, în exercitarea  atribuţiilor lor, sunt 

în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a 

certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri 

prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia 

acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă 

extrajudiciară de timbru mai mare  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 2. 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 

 3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii 

asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de 

proprietate: 

x x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 

         - pentru animale peste 2 ani 4 4 

 4. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală         x x 

 5. Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a 

altor certificate medicale folosite în justiţie 

2 2 

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

 7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a 

schimbării numelui şi a sexului 

13 13 

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

desfacerii căsătoriei 

2 2 

9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă 

române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile 

străine 

2 2 

10.Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a 

actelor de stare civilă 

2 2 

11.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor 

pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 

2 2 

CAP.II.    Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor 

în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de   pescuit 
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1. Acte de identitate: x x 

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate 

(inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate 

pentru cetăţenii români,  eliberarea carnetelor de 

identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea 

valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii 

străini şi persoanele fără cetăţenie 

4 4 

      b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea 

domiciliului sau a reşedinţei 

x x 

      c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor 

străini şi ale persoanelor fără cetăţenie  

5 5 

     d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de 

identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, 

furate sau deteriorate 

x x 

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice 

privind furnizarea unor date din Registrul permanent de 

evidenţă a populaţiei 

x x 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 

 

2 2 

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

de conducere 

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o 

şcoală de conducători de autovehicule: 

x x 

      a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule din subcategoria A,A1,B, B1 sui B+E   

5 5 

      b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule din categoria A 

x x 

      c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau 

subcategoriile B, B1, B+E 

x x 

     d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau 

subcategoriile C, C1, Tr,D, D1, C+E,D+E, C1+E,D1+E, Tb si 

Tv 

24 24 

     e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau 

subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 

x x 

     f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule din categoriile C+E, D+E 

x x 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost 

anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in 

permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost 

respinse de 3 ori la examenul pentru  obtinerea aceleiasi 

categorii a permisului de conducere, precum si pentru 

persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de 

autovehicule, cu exceptia 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 

x 

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse 

de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii 

a permisului de conducere 

x 

CAP.IV.  Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de 

circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a 

autovehiculelor şi remorcilor: 

x x 

       a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă 

autorizată de până la 3500 kg inclusiv 

52 52 
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       b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă 

autorizată  cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv 

x x 

       c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 3.500 kg 

125 125 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor 

şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 

8 8 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a 

autovehiculelor şi   remorcilor 

357 357 

CAP.IV
1
.  Taxe pentru furnizare date  

1. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si  juridice 

privind furnizarea unor date din Registrul national de 

evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de 

evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de 

inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului 

Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si 

certificatelor de inmatriculare    

4 4 

CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii 

fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  

1.Taxe  pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar 

nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru 

terenurile agricole si forestiere*3) 

13 13 

 

*3) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si 

inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii 

titlurilor de proprietate, eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se 

fac gratuit. 
 

 

 

Presedinte de sedinta,                                     Secretarul municipiului Husi, 

 

   Popa Cristinel                                                            jr.Monica Dumitrascu 
 


