
 
   

                            
 
 

Proiect 
                                                                  Initiator 

                                                                   Primar Mihai Ionut Valentin  
                                                                 Nr. 11357/11.11.2022 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei 1 la HCL 26/28.04.2022 pentru aprobarea indexării nivelului 
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 

Primarul comunei Bucșani, județul Dâmbovița, MIHAI IONUT 
VALENTIN  având în vedere: 

 expunerea de motive (referatul de aprobare)  a primarului , nr 11358/11.11.2022 - 
privind modificarea Anexei 1 la  HCL 26/28.04.2022 pentru  aprobarea indexării 
taxelor si  impozitelor  locale  pe anul 2023; 

 raportul   de specialitate  nr. 11356/11.11.2022 al biroului financiar contabil  privind 
modificarea Anexei 1 la HCL 26/28.04.2022 pentru aprobarea indexării nivelului 
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 ; 

 prevederile Titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 modificata si 
completata ; 

 Prevederile art. 491  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, articol care instituie obligația consiliului local de a adopta 
anual, pana la data de 30 aprilie,  o hotărâre de indexare a sumelor reprezentând 
impozite sau taxe locale; 

 prevederile HG 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii 227/2015 privind Codul fiscal ; 

 prevederile legii 52/2003 privind transparenta decizionala cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 Prevederile art.129 alin.2 lit.(b), pct.c  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ: 

 
     În temeiul art. 136 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ: 

PROPUN URMATORUL  
PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 
Art. 1- Se modifică Anexa 1 la HCL 26/28.04.2022 pentru aprobarea indexării nivelului 

taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 conform raportului intocmit de biroul 
financiar contabil si anexei 1, atasate la raport. 

     Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL 26/28.04.2022 rămân neschimbate. 
    Art. 3 Prezentul proiect de hotatare se comunica prin grija secretarului localitatii,    

consilierilor locali si se va publica pe site-ul institutiei si prin afisare la sediul acesteia.  
  
  

Initiator , 
Primar Mihai Ionut Valentin 

 
 
 
BUCȘANI :11.11.2022 

  

          RO M ÂN I A  
     JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
       COMUNA BUCŞANI  

PRIMAR 

  



 

 
 
 
 

 
   

 
 
 

Nr. 11358/11.11.2022 
 

                                
REFERAT DE APROBARE  

-expunere motive – 
 

privind modificarea anexei 1 la HCL 26/28.04.2022 pentru aprobarea indexării nivelului 
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 

 
 
 

           Subsemnatul , MIHAI IONUT VALENTIN în funcția de primar al comunei Bucșani, 

județul Dâmbovița, având calitatea de inițiator al proiectului de hotărâre , în baza art.136  din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ,  supun spre aprobare modificarea anexei 1 la HCL 

26/28.04.2022 pentru stabilirea indexării nivelului  taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 

conform proiectului anexat si a raportului de specialitate al biroului financiar-contabil. 

  
 

Primar, 
MIHAI IONUT VALENTIN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
BUCSANI: 11.11.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

R OMÂ NI A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA BUCŞANI 
PRIMAR 

  



 

 
 
 

ANEXA 1 
 la proiectul de hotarare nr.11357/11.11.2022 

 

NIVELUL 
TAXELOR ŞI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023 

ÎN COMUNA BUCŞANI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
 

I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozitele şi taxele locale   
IMPOZITUL  PE CLĂDIRI 

 *  Zona A  
CAPITOLUL II - VALORILE IMPOZABILE  

pe metru patrat de suprafată construită desfasurată la cladiri, in cazul persoanelor fizice 
Art. 457 Cod Fiscal 

Tipul cladirii 
 
 

 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2023 

Valoarea impozabila 
- lei/m2 - RON 

Cu instalatii de apa, 
canalizare, electrice si 
incalzire [conditii cumulative] 
*  

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electricitate 
sau incalzire * 

0 
1 

2 

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

1187        712 

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

356 237 

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

237 208 

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

148 89 
 

E.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
la subsol, demisol şi/sau la mansardă,utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

F.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
la subsol, demisol şi/sau la mansardă,utilizate în alte scopuri decât cel de  
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

- satul Bucşani –rangul IV –  
- satele Hăbeni, Racoviţa şi Răţoaia – rangul V ; 
Valorile din tabelul de mai sus,  se vor  ajusta cu coeficienții  de corecţie potrivit Codului Fiscal modificat 

Art. 457 alin (6) din Codul Fiscal modificat 
Zona în cadrul localităţii  Rangul localităţii 

X 0 I II III IV  V 
  2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 
C 2,40 2,30 2,20  ,10 1,00 0,95 
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN 
 

IMPOZITUL /TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN- 
TERENURI CU CONSTRUCTII 

Zona A  
 

Zona în cadrul 
localităţii 
 IV V 

A 843 675 
B 675 506 
C 506 337 
D 330 168 

   
 

 
 
 
 

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate în intravilan- 
orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 

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

Categotia de folosinţă 
A B C D 

  Teren arabil 33 25 23 18 
2 Păşun  25 23 18 15 
3 Fâneaţă 25 23 18 15 
4 Vie 55 42 33 23 
5 Livadă 63 55 42 33 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
33 25 23 18 

7 Teren  cu ape 18 15 9 X 
8 Drumuri şi căi ferate X X X X 
9 Teren  neproductiv X   X X 
      

 
Valorile se ajusteaza cu coeficientii de corectie prevazuti de lege art. 465 alin.(5) din Codul Fiscal : 
 

 
Rangul 

localitatii 
Coeficientul de corectie 

0 8,00 
I 5,00 
II 4,00 
III 3,00 
IV 1,10 
V 1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan 
Art.465 alin (7) din Codul Fiscal 

 
In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta 
in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 457 
alin.(6) din Codul Fiscal : 
 

Nr. 
Crt. 

 
Categoria de folosinta 

Impozitul 
                                                                                    

-lei/ha- 

1.  Teren cu construcţii 37 

2.  Arabil 59 

3.  Păşune 33 

4. Fâneaţă 33 

5. Vie pe rod, alta decât cea revăzută la nr. crt.5.1 65 

5.1. Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la  
nr. crt.6.1 

66 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,  
cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1 

19 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi  
pădure cu rol de protecţie 

0 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări  
Piscicole 

7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40 

9. Drumuri şi căi ferate 0 

10. Teren neproductiv 0 
 

 
 
 

Coeficienti de corectie prevazuti la Art. 457 alin (6) din Codul Fiscal modificat : 
Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii 

X 0 I II III IV V 
A 2,60 2,50 2,40 2,30    1,10  1,05 
B 2,50 2,40  ,30 2,20 1,05 1,00 
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 
D 2 30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

 
 
 
 
 

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT. Art. 470 din Codul Fiscal 



 

 
Impozitul pe mijloace de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, 
prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sua fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare 
din tabelul urmator: 
 
 

 
 

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

Lei/200 cmc 
sau fracţiune 
din aceasta 

I.Vehicule inmatriculate  
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm3 inclusiv 

9 

2. . Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3  11 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 21 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 85 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 171 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 344 
7. Autobuze, autocare, microbuze 28 
8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 36 
9. Tractoare înmatriculate 21 

II.Vehicule inregistrate 
1.Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200 cmc 
1.1.Vehicule cu capacitate cilindrica<4800 cm3 5 
1.2.Vehicule cu capacitate cilindrica>4800 cm3 7 
2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 178 lei/an 
  
 

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% 
In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective. 
 
 
 
 
 
Art. 470 alin. (7) din Codul Fiscal:in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu 
face parte dintr-o combinative de autovehicule prevazuta la art. 470 alin. (6) din Codul Fiscal, 
taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 
 
 

Masa totala maxima autorizata 
 

 
Impozit 

-lei- 

a. Pana la 1 tona inclusiv 11 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 40 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  62 
d. Peste 5 tone 76 
 
 
 

Art. 470 alin. (8) din Codul Fiscal : In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe 
mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator : 
 
 
 

Mijlocul de transport pe apa Impozit 
-lei/an- 

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz  personal 25 



 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 66 
3. Barci cu motor 249 
4. Nave de sport şi agrement  1327 
5. Scutere de apă 249 
6. Remorchere si impingatoare: X 
     a) Pana la 500 CP inclusiv 662 
     b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP, inclusiv  1078 
     c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP, inclusiv  1657 
     d) Peste 4.000 CP 2653 
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta 215 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: 
 

X 

     a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv 210 
     b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3.000 tone, 
inclusiv 

324 

     c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 566 
Cap.V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor. 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediu urban 
NIVELURILE  STABILITE  PENTRU 

 ANUL 2023 
Suprafata de teren pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa (lei) 
a) Pana la 150 m2 inclusiv 7 
b) Intre 151 si 250 m2 inclusiv 8 
c) Intre 251 si 500 m2 inclusiv 11 
d) Intre 501 si 750 m2 inclusiv 14 
e) Intre 751 si 1.000 m2 inclusiv 17 
f) Peste 1.000 m2 17 + 0,01 lei /mp 
Conform art. 474 alin.(2) din Codul Fiscal:” Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
pentru o zona rurala este egala cu 50% dun taxa stabilita conform ali. (1)” 

Art. 474 alin. (10) 
 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje  10 lei pentru fiecare mp  
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
excavari 

2 lei pentru fiecare mp 

Art. 474 alin. (14) 
 

Taxa pentru  autorizarea amplasarii de 
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 

8 lei pentru  fiecare mp  de 
suprafata  ocupata de 
constructie 

Art. 474 alin. (15) 
 

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 

15 lei  pentru fiecare racord 

Art. 474 alin. (4) 
 

Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de catre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului, de catre primar 

18 

Art. 474 alin. (16) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa 

11 

Art. 475 alin. (1) 
 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 
functionare 

21 

Art. 475 alin. (2) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
producator, respectiv pentru eliberarea carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

95 lei 

Taxa pentru eliberarea altui carnet de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 

36 lei 

Art. 475 alin. (3) 
Taxa pentru 

eliberarea/vizarea 
anuala a 

autorizatiilor pentru 
desfasurarea unei 

activitati de 
alimentatie publica 

Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563- Baruri si alte activitati 
de servire a bauturilor si 932- Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii 
activitatilor din economia nationala – CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului 
National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia 
nationala – CAEN, datoreaza bugetului local al comunei, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de suprafata aferenta 
activitatilor respective, in suma de : 
a) 200 lei, pentru o suprafata de pana la 500 mp, inclusiv ; 
b) 4000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 mp. 

 
 



 

 

 
Art. 478 alin. (2) 

 

Taxa pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate 

-lei/mp sau fracţiune de mp- 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care 
persoana deruleaza o activitate economica 

38 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura 
de afisaj pentru reclama si publicitate 

27 

Art. 481 Impozit pe spectacole Cota de impozit la suma 
incasata din vanzarea 
biletelor de intrare si a 

abonamentelor 
Art. 481 alin. (2) 

Lit.a 

In cazul unui spectacol de teatru, 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 alta competitie sportiva 
interna sua internationala 

2% 

Art. 481 alin. (2) 

Lit.b 

In cazul oricarei alte manifestari 
artistice decat cele enumerate la lit.a) 

5% 

 
TAXE SPECIALE 

 
NIVELURILE  PENTRU ANUL 2023 

Art. 484 
Taxa închiriere buldoexcavator  

300 lei/oră  

Art. 484 
Taxa de habitat cu destinatie speciala de 
salubrizare  

- Se stabileste prin Hotarare speciala, in functie de 
Hotararea ADI Dambovita 

Art. 484 
Taxa inchiriere Cămin Cultural pentru nunți, 
botezuri, etc. *  
* nivelul taxelor și garanțiilor conform HCL 
28/29.08.2012 –se achită și c/val. Consumului la 
rețelele de utilități (apă, gaze, energie electrică, etc.) 

 Durata 
24 ore  
– lei - 

Durata 
48 ore  
–lei  

Durata  
1 oră / 
fracțiune 

oră – lei  

Garanție 
- lei  - 

Sat Bucșani  400 600 100 300 
Sate Hăbeni și Racovița   250 400 80 200 
Sat Rățoaia  200 300 50 100 

Art. 486 
Taxa eliberare copii 
documente(file din Registre 
Agricole etc.)conformate cu 
originalul 

3 lei/pag. 

ALTE TAXE LOCALE   
Art. 486 alin(1) 
Taxa zilnica pentru  utilizarea temporara a 
locurilor publice  

1,5  /mp/zi  

Art. 486 alin. (2)  
Taxa anuala pentru utilizarea echipamentelor 
si utilajelor  destinate obţinerii de venituri 
care folosesc infrastructura publica locala 
(combine agricole, alte utilaje)   

40 lei /an 

Art. 486 alin. (2)  
Taxa pentru activităţile cu impact asupra 
mediului înconjurător  

1000 lei/fiecare sondă de petrol ori gaze 

Art. 486 alin. (5) 
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de 
pe planuri cadeastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, detinute de consiliile locale.  
 

38 lei inclusiv, pentru fiecare mp sau fractiune de mp 

Art. 486 alin. (4) Taxa pentru indeplinirea 
procedurii de divort pe cale administrative 
 

593 lei 

 
 

 



 

 

 
TAXA PENTRU FOLOSINTA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICA ORI PRIVATA A 
COMUNEI BUCSANI, IN CAZUL EXISTENTEI PE ACESTE TERENURI , DE CLADIRI 
PROPRIETATI PRIVATE 
 

IMOBILE CU DESTINATIE DE COMERT 
Satul Lei/mp/an 

Zona A 
Bucsani 10 
Habeni 8 
Racovita 8 
Ratoaia 8 

 
Nu se aplica in cazul inchirierii , concesiunii prin licitatii publice 

Art.493 alin. (2) 
 

NIVELURILE  PENTRU ANUL 2023 
Contraventia prevazuta la art. 493  alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei 
la 279,  lei, iar cea de la lit. b)- d) cu amenda de la  279 lei la 696 de  lei 

Art. 493 alin. (4) 
 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei 

Art. 493 alin. (5) 

NIVELURILE  PENTRU ANUL 2023 
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la 
alin. (3) şi (4) sunt majorate cu 300%, respectiv: 
Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116  
lei, iar cea de la lit. b) –d)  cu amenda de la1116 lei la 2.784 lei ; 
 
Încălcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.300 lei la 6.312 lei. 

x 
CAPITOLUL II  

 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, 
precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit 

1. 

 Acte de identitate:  
a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de 
identitate (inclusiv a celor provizorii) si a 
buletinelor de identitate pentru cetatenii 
romani, eliberarea carnetelor de identitate, 
precum si eliberarea sau prelungirea 
valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru 
cetatenii straini si persoanele fara cetatenie 

5 

b) viza anuala a carnetelor de identitate ale 
cetatenilor straini si ale persoanelor fara 
cetatenie 

6 

2. 
3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de 
vanatoare 

3 

3. 
 Eliberarea sau viza anuala a permiselor de 
pescuit 

2 

X 
CAPITOLUL III 

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de 
conducere 

1. 

 Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule: 
a) obtinerea permisului de conducere valabil 
pentru autovehicule din subcategoriile A, 
A1,B,B1 si B+E 

6 

b) obtinerea permisului de conducere valabil 
pentru autovehicule apartinand uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile C,C1, 
D,D1,C+E,D+E,  Tb si Tv 

28 

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 

84 



 

conducatori de autovehicule, cu exceptia celor 
pentru categoriile B,B1 si B+E 

X 
CAPITOLUL IV 

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si 
autorizare de circulatie pentru probe 

1. 

 Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor: 
a) autovehicule si remorci cu masa totala 
maxima autorizata de pana la 3500 kg inclusiv 

60 

c) autovehicule si remorci cu masa totala 
maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 

145 

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

9 

3.  
 Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a 
autovehiculelor si remorcilor 

414 

CAPITOLUL IV/1 
Taxa pentru furnizare date 

 
 

1. 

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si 
juridice pentru 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 minicipiului Bucuresti de 
evidenta a permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare 
 

5 

 
CAPITOLUL V 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobindite in 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* 

15 
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