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Anexa nr.15 la
Hotărârea nr. ………………..

1. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei,
Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor
de identitate, eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit, examinarea conducatorilor de autovehicule in
vederea obtinerii permisului de conducere, inmatricularea autovehiculelor si a remorcilor, precum si alte
servicii prestate de unele institutii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru, in conformiate cu
prevederile Legii nr.117/30.06.1999, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

- Conform prevederilor art. 489, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile
locale nu au competenţa de a le modifica

Extras din norma juridică
NIVELURILE AJUSTATE

pentru anul 2015
-Taxa, în lei -

NIVELURILE AJUSTATE
pentru anul 2016

- Taxa, în lei -
CAP. 1. 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
institu ţii publice

1. Eliberarea de către organele administraţiei
publice centraleşi locale, de alte autorităţi
publice, precumşi 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

X

2

X

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 5 5

4. Eliberarea, la cerere a certificatelor
medico-legaleşi a altor certificate medicale
folosite în justiţie

2 2

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de
cazier judiciar

2 2

6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare
civilă a schimbării numelui şi a sexului

15 15

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

2 2

8. Transcrierea, la cerere, în registrele de
stare civilă române, a actelor de stare civilă 2 2



întocm ite de autorităţile străine
9. Reconstituireaşi întocmirea ulterioară, la
cerere, a actelor de stare civilă

2 2

10. Eliberarea altor certificate de stare civilă

în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate

2 2

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau
preschimbarea actelor de identitate şi
înscrierea menţiunilor în acestea, precum
şi pentru eliberarea permiselor de
vânătoare şi de pescuit

X X

1. Acte de identitate: X X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de
identitate pentru cetatenii romani,eliberarea
sau prelungirea valabilitatii actelor de
identitate pentru cetatenii straini si pentru
persoanele fara cetatenie, precum si
inscrierea mentiunilor privind schimbarea
domiciliului sau a resedintei cetatenilor
romani.

5 5

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale
cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără
cetăţenie

6 6

2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de
vânătoare

3 3

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de
pescuit

2 2

CAP.3. Taxe pentru examinarea
conducătorilor de autovehicule în vederea
obţinerii permiselor de conducere

X X

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 subcategoriile A,
A1, B,B1 si B+E

6 6

b) 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,TV

28 28

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 respinse de trei
ori la examenul pentru obţinerea
aceleiaşi categorii a permisului de
conducere, precum şi pentru persoanele
care nu au absolvit o şcoală de
conducători de autovehicule, cu
excepţia celor pentru categoriile B, B1,
B+E

84 84

CAP.4. Taxe de înmatriculare a
autovehiculelor şi remorcilor, autorizare
provizorie de circulaţie şi autorizare
provizorie de circulaţie pentru probe

X X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau
temporară a autovehiculelorşi remorcilor:

X X



a) autovehiculeşi remorci cu masa totală
maximă autorizată de până la 3.500 kg
inclusiv

60 60

b) autovehiculeşi remorci cu masa totală
maximă autorizatămai mare de 3500 kg

145 145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei
autovehiculelorşi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar

9 9

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru
probe a autovehiculelorşi remorcilor

414 414

CAPITOLUL IV 1

Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fiziceşi juridice privind furnizarea unor
date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precumşi din Registrul
naţional de evidenţă a permiselor de conducereşi certificatelor de
înmatriculareşi din registrele judeţeneşi al municipiului Bucureşti de evidenţă
a permiselor de conducereşi certificatelor de înmatriculare

5

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului

funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricoleşi
forestiere3)

15

3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri
pentru eliberareaşi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricoleşi forestiere,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin
Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberareaşi înmânarea
titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricoleşi forestiere se fac gratuit.

Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:

a) eliberarea certificatelor care atestă un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de muncă,
eliberarea, în condiţiile legii a certificatelor destinate obţinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu
pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precumşi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veteranii de război
şi pentru persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6martie 1945,
eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale
şi protecţia socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele
eliberate pentru a servi în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii;

b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă;
c) atestările în legătură cu primirea unor sume de bani;
d) eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia celor

folosite în justiţie;
e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atestă decesul;
f) eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatoriişi gratuite;
g) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de identitate

ale minorilor orfani, internaţi în case de copii;
h) eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul schimbării denumirii localităţilor şi/sau a

străzilor;



i) examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de
persoane:

- persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehiculele din categoriile A, A1, Bşi B1, adaptate infirmităţii lor;

- membrii misiunilor diplomaticeşi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe bază de
reciprocitate;

j) înmatricularea:
- autovehiculelorşi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulareşi membrilor

acestora, precumşi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea
în România, pe bază de reciprocitate;

- autovehiculelor din categoriile A, A1, Bşi B1, aparţinând persoanelor cu handicap fizic,
adaptate infirmităţii lor;

k) serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexă, prestate la cererea instituţiilor
publice.

Responsabilitatea colectarii si controlului asupra respectarii incasarii taxelor extrajudiciare
de timbru revine Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Sulina.

PRESEDINTE DE SEDINTA , SECRETAR,
Jr. Picu Alina


