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Anexa 1 
T AB L O U L 

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013 

 
I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
 

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE  
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI  ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ  ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 SI 

RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI AMENZILE  CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.297 ALIN.(7) 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIII      ––      IIMMPPOOZZIITTUULL  ŞŞII  TTAAXXAA  **))    PPEE  CCLLĂĂDDIIRRII  
VALORILE IMPOZABILE  

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată   
Art. 251 alin.(3)       

PENTRU CLĂDIRILE  APARŢINÂND CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE 
 
 
 

Tipul clădirii 
 

 
 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2013 
 

Valoarea impozabilă 
-LEI /mp- 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire [condiţii 
cumulative***] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire 

 

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 

A –    1.934 
B –    1.854 
C –    1.773 
D –    1.693 

A –    1.147 
B –    1.099 
C –    1.052 
D –    1.004 

 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci 

sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

A –       526 
B –       504 
C –       482 
D –       460 

               A  –      329 
               B  –      315 
               C  –      301 
                D  –     288 

 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
            A –       329 
            B –       315 

 A –       295 
  B –      283 
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orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic              C –    301 
D –    288 

                C –    271 
D –    258 

 

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 

A –    196 
B –    189 
C –    180 
D –    172 

A –    130 
B –    124 
C –    119 
D –    113 

 
VALORILE IMPOZABILE  

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată  
 

Art. 251 alin.(3)        PENTRU  APARTAMENTE  SITUATE  ÎN  BLOCURI  CU  MAI  MULT  DE  3  NIVELURI ŞI 8 APARTAMENTE 

APARŢINÂND CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE 
 

 
 

 
Tipul clădirii 

 

 
 

NIVELURILE  STABILITE  PENTRU ANUL FISCAL 2013 
 

Valoarea impozabilă 
-LEI /mp- 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire [condiţii 
cumulative***] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire 

 

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 

A – 1.854 
B – 1.773 
C – 1.693 
D – 1.612 

A – 1.099 
B – 1.052 
C – 1.004 
D –   956 

 

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci 

sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

A –    504 
B –    482 
C –    460 
D –    438 

A –   315 
B –   301 
C –   288 
D –   274 

 

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIIIII  ––  IIMMPPOOZZIITTUULL  ŞŞII  TTAAXXAA    PPEE  TTEERREENN  
 

 
IMPOZITUL/TAXA*)   PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII – PPEERRSSOOAANNEE  FFIIZZIICCEE//  PPEERRSSOOAANNEE  JJUURRIIDDIICCEE 

   Art. 258 alin. (2)  
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Zona în cadrul  

localităţii 
 

 
NIVELURILE  STABILITE  PENTRU  ANUL FISCAL 2013 –  LEI /ha) 

 
Nivelurile impozitului pentru localitate de rangul II 

 
A 

 
6.508 

 
B 

 
4.540 

 

 
C 

 
2.874 

 
D 

 
1.519 

 

  
IMPOZITUL/TAXA   PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE 

ORICE  ALTĂ  CATEGORIE  DE  FOLOSINŢĂ  DECÂT  CEA  DE  TERENURI  CU  CONSTRUCŢII 
Art. 258 alin. (4)                                                                                                                                                                                                                       -LEI /ha 

 
Nr. 
crt. 

 
 

 
               Zona 

 

           Categoria  
       de    folosinţă 

 
Nivelurile stabilite pentru anul fiscal 2012 

 
Zona A 

 
Zona B 

 
Zona C 

 
Zona D 

 
1 

 
Teren arabil 

96 72 64 52 

 
2 

 
Păşune 

72 64 52 44 

 
3 

 
Fâneaţă 

72 64 52 44 

 
4 

 
Vie 

160 120 96 64 

 
5 

 
Livadă 

184 160 120 96 

 
6 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 

96 72 64 52 

 
7 

 
Teren cu ape 

52 44 28 
 

X 
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8 Drumuri şi căi ferate X X X X 

 
9 

 
Neproductiv 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
IMPOZITUL/TAXA   PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN – PPEERRSSOOAANNEE  FFIIZZIICCEE//PPEERRSSOOAANNEE  JJUURRIIDDIICCEE  

Art. 258 alin. (6)                                                                                                                                                                                                                 -LEI /ha 
 

 
 

Nr. 
Crt. 

    

            Zona 
 
 

      Categoria de folosinţă 

 
Nivelurile stabilite pentru anul  fiscal 2013 

 
Zona A 

 
Zona  B 

 
Zona C 

 
Zona D 

1. Teren cu construcţii 65 55 48 40 

2. Arabil 103 94 86 76 

3. Păşune 58 51 42 36 

4. Fâneaţă 58 51 42 36 

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

115 106 95 86 

5.1 Vie pâna la intrarea pe rod x x x x 

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

115 106 95 86 

6.1 Livadă pâna la intrarea pe rod x x x X 

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

34 28 22 15 

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

x x x X 

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

12 9 4 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 70 62 53 46 

9. Drumuri şi căi ferate x x x x 

10. Teren neproductiv x x x x 
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CAPITOLUL IV -  IMPOZITUL PE  MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICĂ 

 – PERSOANE FIZICE/JURIDICE 
Art. 263 alin.(2)         

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

Tipuri de autovehicule 

 
NIVELURILE  STABILITE  PENTRU  ANUL FISCAL  2013 

Sumă în lei pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din 
aceasta 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 
la 1600 cm3 inclusiv 

 8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv  30 

8. Tractoare înmatriculate  18 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
3
 2 

             1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 

2. Vehicule fără capacitate evidenţiată 50 lei/an 

 

Art. 263 alin.(4)                            Autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone: 

 

 
 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

 
IMPOZITUL (în lei/an)  PENTRU  ANUL FISCAL 2013 

Ax(e) motor (oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică 

sau echivalenţele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 
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I.  două axe 

 

                1. Masa de cel puţin 12  tone, dar mai mică de 13 tone  0 133 

                2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 

                3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 

                4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 

                5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 

 
II. trei axe 

 

                1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 

                2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 

                3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 

                4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 

                5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 

                6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 

                7, Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 

 
III. patru axe 

  

                1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 

                2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 

                3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 

                4, Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 

                5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 

                6, Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 

 

Art. 263 alin.(5)              Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu  
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone: 

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

 
IMPOZITUL (în lei/an)  PENTRU  ANUL FISCAL 2013 

Ax(e) motor (oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică 

sau echivalenţele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 
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I. 2+1 axe 

 

                1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

                2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

                3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 

                4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 

                5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 

                6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 

                7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 

                8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică747 de 28 tone 747 1.310 

                9, Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 

 
II.  2+2 axe 

 

                1. Masa de cel puţin  23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 

                2. Masa de cel puţin  25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 

                3. Masa de cel puţin  26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 

                4. Masa de cel puţin  28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 

                5. Masa de cel puţin  29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1.429 

                6. Masa de cel puţin  31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 

                7. Masa de cel puţin  33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 

                8. Masa de cel puţin  36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 

                9. Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 

 
III. 2+3 axe 

 

                1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone  1.579 2.197 

                2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 

                3, Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 

 
IV.3+2 axe 

 

                1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 

                2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 

                3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 

                4, Ma sa de cel putin 44 tone 2.679 3.963 

 
V.3+3 axe 

 

                1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 

                2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 
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                3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 

                4, Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 

 

Art. 263 alin.(6)                                            Pentru remorci, semiremorci sau rulote: 
 

 
Masa totală maximă autorizată 

 
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL  2013 

 
Impozitul, în LEI 

                a)  până la o tonă inclusiv 8 

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

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

                d) peste 5 tone 55 

 
Art. 263 alin.(7)                                          

                                               Pentru mijloace de transport pe apă: 
 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 18 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 

3. Bărci cu motor 181 

4. Nave de sport şi agrement *) 964 

5. Scutere de apă 181 

6. Remorchere şi împingătoare: X 

a) până la 500 CP inclusiv 482 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 783 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.205 

d) peste 4.000 CP 1.928 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 157 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 157 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, 
inclusiv 

241 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 422 

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod. 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

 

 
Art. 267 alin.(1)  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în   
 mediul urban 

 
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL  2013 

 
Taxa ( LEI ) 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 

 
X 

         a) pâna la 150 mp inclusiv  5 

         b) între 151 şi 250 mp inclusiv 6 

         c) între 251 şi 500 mp inclusiv 8 

         d) între 501 şi 750 mp inclusiv 10 

         e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv 12 

         f) peste 1.000 mp 12+0,01 LEI /mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp 

Art. 267 alin.(4)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, necesare 
studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor 
de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări  

7 LEI 
pentru fiecare mp afectat 

Art. 267 alin.(7)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru 
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor, pentru fiecare 
metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie  

7 LEI 
pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie 

 

Art. 267 alin.(11)  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţele publice, de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu  

 
                                           11 LEI 

pentru fiecare racord 
 

Art. 267 alin.(12)  Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul 
consiliului  judeţean 

13 LEI 

Art. 267 alin.(13)  Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 
8 LEI  

Taxa pentru eliberarea unui acord prealabil/unei autorizatii privind lucrarile la racorduri si 
bransamente la retelele publice de apa, canalizare,gaze, termice, energ.el., telefonie, tv 
prin cablu  

11 LEI 
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Taxa pentru folosirea terenurilor proprietatea statului român, respectiv a municipiului 
Suceava  

Zona A – 9.014 LEI/Ha     
Zona B – 6.289 LEI/Ha 
Zona C – 3.980 LEI/Ha 
Zona D -  2.105 LEI/Ha 

 
Art. 268 alin.(1)     Taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizaţii pentru   
 
                                     desfăşurarea unei activităţi economice 

 
X 

LEI 

 
Art. 268 alin.(2)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 

17 

I. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii 
de comerţ/ prestări servicii (exclusiv serviciile care se încadrează în clasa 5610 si 
5630 conform CAEN Rev. 2 sau 5530 si 5540 – conform CAEN rev.1) 

X 
(LEI) 

A. În structuri de vânzare cu sediu fix 
 

a)  taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de 
comerţ/prestări servicii în structuri de vânzare cu suprafaţa mică 

X 
(LEI) 

      a.1 de până la 100 mp inclusiv  200 

      a.2 peste 100 mp, pâna la  400 mp inclusiv 500 

b) taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de 
comerţ/prestări servicii în structuri de vânzare cu suprafaţa  medie (peste 400 mp, pana la  
1000 mp inclusiv) 

1.000 

c) taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de 
comerţ/prestări servicii în structuri de vânzare cu suprafaţa mare 

X 

      c.1  peste 1000 mp, pâna la 2500 mp inclusiv 
2.500 

      c.2  peste 2500 mp 
3.500 

B.  Ambulant  
X 

(LEI) 

a) autorizaţii pentru desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant 
X 

   a.1 activităţi permanente 100 

   a.2 activităţi ocazionale   50 

b) autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi de prestări servicii ambulant X 

   b.1 activităţi permanente 70 

   b.2 activităţi ocazionale 40 
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C. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor privind desfăşurarea de 
activităţi de alimentaţie publică (care se încadrează în clasele CAEN rev.2 5610 si 
5630 sau 5530 si 5540 conform CAEN Rev.1)  (art.268 alin. (5)) 

 
 

(LEI) 

c.1 pentru baruri, restaurante, cafenele, berării, cluburi de noapte, cofetarii, etc. X 

     c.1.1     0 - 20 locuri 500 

     c.1.2   21 – 40 locuri  1.000 

     c.1.3   41 – 100 locuri  2.500 

     c.1.4   101 – 150 locuri  3.000 

     c.1.5   peste 150 locuri  3.600 

c.2 pentru unităţi de alimentaţie publică, cu activitate sezonieră X 

   c.2.1  terase sezoniere X 

        c.2.1.1       0 – 20 locuri 400 

        c.2.1.2     21 – 40 locuri 800  

        c.2.1.3     41 – 100 locuri 2.000 

        c.2.1.4     peste 100 locuri 3.000 

   c.2.2 rulote şi chioşcuri fast food  200 

   c.2.3 tonete/chioşcuri de îngheţată  100 

c.3 rulote şi chioşcuri fast food cu activitate permanentă 500 

c.4 unităţi de pregatire a hranei la pachet  1.000 

II. Taxa  pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea altor activităţi pe domeniul 
public şi privat (spectacole, campanii promoţionale, focuri de artificii, expoziţii, 
caravane, etc.)*) 

100 LEI 

*) Nu datorează taxa instituţiile publice, asociaţiile şi fundaţiile umanitare, pentru activităţi non-profit (manifestari cultural – artistice şi sportive, campanii de 
informare, etc. ) organizate în interesul comunităţii locale  

III. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a acordului pentru fotografierea/filmarea 
ceremoniilor de oficiere a căsătoriilor în incinta Primărieri Municipiului Suceava 

60 LEI  

IV. Taxa pentru eliberarea, vizarea anuală şi modificarea avizului privind programul 
de funcţionare 

Eliberare Vizare/modificare 

5 LEI 5 LEI 

V. Taxe pentru acordarea de asistenţǎ şi reprezentare, în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi înregistrǎrii la registrul comerţului, a 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale 

     a) taxa asistenţǎ înregistrare constituire 
 

68 LEI 

     b) taxa asistenţǎ înregistrare menţiuni 
34 LEI 
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     c) taxa asistenta radiere 
12 LEI 

     d) taxa redactare acord constituire 
12 LEI 

Art. 268 alin.(3)  Taxa pentru eliberarea  de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

28 LEI inclusiv pentru fiecare mp sau fracţiune de mp 

 
Art. 268 alin.(4)  Taxa pentru eliberarea certificatului de producător si vizele trimestriale 

 
69 LEI 

 
CAPITOLUL VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 271 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate  
NIVELURILE PENTRU ANUL FISCAL  2013 

 LEI/mp  sau fracţiune de mp/an 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică  
28 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate  
20 

 
CAPITOLUL VII – IMPOZITUL  PE SPECTACOLE – LEI/mp/zi 

 
Art. 275 alin.(2)  Manifestarea artisitică sau activitatea distractivă: 

 
X 

LEI/mp/zi 

a) în cazul videotecilor   
0,5 

 
b) în cazul discotecilor 

 
1 
 

 

CAPITOLUL X – ALTE  TAXE LOCALE 

 
Art. 283 alin.(1)         Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice  

 
X 

(LEI/mp sau fractiune /zi) 

 
     a) pentru comercializare carte, presă 

2 

 
     b) pentru comercializare flori 

6 

 
     c) pentru prezentarea si comercializarea altor produse 

4 
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     d) pentru prezentarea si comercializarea de autovehicule 
15 

     e) pentru parcuri de distracţii şi jocuri de agrement 
1 

     f) pentru spectacole de circ şi spectacole organizate de agenţii economici 
0,1 

     g) pentru amplasare de suporturi de reclamă şi publicitate (pe teren) 
15 

     h) pentru mash-uri amplasate pe clădirile proprietate a municipiului Suceava 
1 

*) Nu datorează taxa instituţiile publice, asociaţiile şi fundaţiile umanitare, pentru activităţi non-profit (manifestari cultural – artistice şi sportive, campanii de 
informare, etc. ) organizate în interesul comunităţii locale  

 
Taxa păşune  

 
X 

 
    a) pentru bovine şi cabaline adulte 

 
35 LEI /cap/sezon de păşunat 

 
    b) pentru bovine şi cabaline tineret 

 
18 LEI /cap/sezon de păşunat 

 
    c) pentru ovine adulte si caprine 

 
8 LEI /cap/sezon de păşunat 

 
    d) pentru ovine, caprine, tineret şi oi sterpe 

 
5 LEI /cap/sezon de păşunat 

Taxa pentru eliberarea „Autorizaţiei speciale de transport” 
LEI/pe lună/vehicul  LEI/pe zi/vehicul  

     a) pentru masa totală cuprinsă între 3.501 si 5.000 Kg 
100 10 

     b) pentru masa totală cuprinsă între 5.001 si 12.000 Kg 
200 20 

     c) pentru masa totală cuprinsă între 12.001 si 15.000 Kg 
300 30 

     d) pentru masa totală peste 15.001 Kg 
400 40 

Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu 
există obligaţia înmatriculării. La nivelul prevăzut mai jos se adaugă contravaloarea 
plăcuţelor de înregistrare 

LEI /vehicul  

    -  utilaje si mopede 60 

    -  atelaj hipo 30 
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  Taxa pentru circulaţia vehiculelor lente  36 LEI/vehicul/an 

  Taxa  pentru circulaţia vehiculelor agabaritice 150 LEI/vehicul/transport 

 
 

CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI – în cazul PERSOANELOR  FIZICE 

Art. 294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 
…………., iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la ………. 
 

NIVELURILE  PENTRU  ANUL FISCAL 2013 

a) de la 60 lei la 240 lei 
                           b) –d) de la 240 lei la   600 lei 

Art.294 alin (4) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la ............ 

de la 280 lei la 1.360 lei 

 

CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI – în cazul PERSOANELOR  JURIDICE 

Art. 294 alin.(6) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a)  (depunerea peste termen a 
declaraţiilor de impunere) se sancţionează cu amendă de la ............. 
, iar cea de la lit. b) –d)  (nedepunerea declaraţiilor de impunere) cu amendă de la ...... 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2013 

 
a) de la 240 lei la 960 lei 

b) –d) de la 960 lei la 2.400 lei 

Art. 294 alin.(6) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  

de la 1.100 lei la 5.450 lei 

 
 
 

 
  II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 
                                

  LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Extras din norma juridică 
NIVELURILE PENTRU ANUL FISCAL  2013 

LEI   
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CAP. 1 . Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de 

instanţe, Ministerul Justiţiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe lângă Curtea 

Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele 

instituţii publice 

X 

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. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: 

 
x 

 
- pentru animale sub 2 ani 

 
2 

 
- pentru animale peste 2 ani 

 
2 

 

 3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, 

în bilete de proprietate: 

 
x 

 
- pentru animale sub 2 ani 

 
2 

 
- pentru animale peste 2 ani 

 
                                            4 

 
 4. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală şi furnizarea informaţiilor referitoare la rolul 
nominal unic 

 
4 

 

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

folosite în justiţie 

 
2 

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

 
2 

 

7. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 

 
13 
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8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 

 
2 

 

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

întocmite de autorităţile străine 

 
2 

 

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

       
2 

 

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

deteriorate 

 
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 

 
1 . Acte de identitate: 

 
x 

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,   eliberarea 

sau prelungirea valabilităţiiactelor de identitate  pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele 

fără cetăţenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei 

cetatenilor romani 

4 

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

cetăţenie 

 
5 

 
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 

 
3 

 
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 

 
2 

 

CAP.3.  Taxe pentru examinarea conducătorilor de vehicule în vederea obţinerii 

permiselor de conducere 

 
x 

 

1.  Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători 

de autovehicule: 

 
x 
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a) obţinerea permisului de conducere pentru autiveehicule din categoriiole si  

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

 
5 

 

b)   obţinerea   permisului   de   conducere   valabil   pentru   autovehicule  din categoriile si 

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

 
 

24 

 

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 

 

CAP .4.   Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare 

provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe  

 
 
x 

 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi 

remorcilor: 

 
x 

 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg 

inclusiv 

 
52 

 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg  

 
125 

 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor 

neînmatriculate permanent sau temporar 

 
 
8 

 

3.  Taxe de  autorizare a circulaţiei  pentru  probe a  autovehiculelor şi remorcilor  

 
357 
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CAP IV-
1
 

      TAXE PENTR U FURNIZARE DATE 

 
X 

1. Înregistrarea cererilor pers. fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 

Registrul Naţional de evidenţă a persoanelor, precum ş i din Registrul Naţional 

de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din 

registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de 

conducere şi certificatelor de înmatriculare  

 
 
4  

Cap V 

taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 

baza legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 
 

X 

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 

baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi 

forestiere 

 
 

13 

 


