CONSILIUL LOCAL SLAVA CERCHEZA
Anexa nr. 2. la H.C.L Slava Cercheza nr. 87 / 23.12.2015

Taxa specială de salubrizare
Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 30 din Legea nr.273/2003, privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, Consiliile locale aproba taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice locale, create în
interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, si aprobând regulament de
stabilire a modului de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective
1. În comuna Slava Cercheză taxa specială de salubrizare se aplică tuturor cetăţenilor care au imobile în comună, utilizatori ai
serviciului de salubrizare care nu au încheiate contracte de prestării servicii cu operatorul de salubrizare.
2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 2,5 lei/luna pentru fiecare imobil. HCL
3. În cazul persoanelor juridice care au imobile special destinate comerţului ( care evacuează deşeuri / gunoi) cuantumul taxei
speciale de salubritate este de 5 lei / lună pentru fiecare imobil, cuantum care va fi precizat în cadrul Contractului care va fi
încheiat cu fiecare societate comercială în cauză şi Primărie. HCL
4. Pentru anul 2011 şi 2012 taxa de salubritate datorată de către persoanele juridice ( fiind inventariate toate cele care au
imobile special destinate comerţului şi evacuează deşeuri / gunoi) care nu au încheiat contract de colectare a gunoiului va fi
recuperată până pe 30 martie 2013.
5. Sumele provenite din taxa specială de salubrizare se vor utiliza exclusiv pentru plata cheltuielilor ocazionate de funcţionarea
serviciului de salubrizare.
Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare, precum şi sancţionarea abaterilor , se va realiza de
către serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Slava Cercheză, conform prevederilor legale în vigoare în
materie de impozite şi taxe locale
6. Taxa specială de salubrizare se datorează anual într-o singură rată ;
Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorărilor de întârziere precum şi aplicarea măsurilor
de urmărire şi executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Cornei Grigore

Contrasemnează
Secretar
Haralambie Valentin
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Taxa pază comunală , apa potabilă , închiriere utilaje , utilizare spaţiu cămin cultural
A. Taxa pază comunală 20 lei / locuinţă / an
B. Pentru alimentare cu apa
- 2,2 lei / mc
- preţul/mc apa încasată va fi conform avizului primit de la ANRSC
C. a) tarife de închiriere a buldoexcavatorului proprietate a Consiliului local:
- pentru persoane fizice sau juridice cu domiciliul în localităţile comunei Slava Cercheză: 80 lei/oră de lucru,
(pentru orice lucrare minim 50 lei, după ½ oră începe să se cronometreze)
- pentru persoane fizice si juridice din afara localităţii : 100 lei/ora de lucru + TVA ;
b) tarife pentru închirierea tractorului cu remorca proprietate a Consiliului local:
- pentru persoane fizice cu domiciliul în localităţile comunei Slava Cercheză: 50 lei / cursa locala;
- pentru închiriere - cursa in afara comunei : 4,0 lei/km
C. . Închirierea căminului cultural în vedere efectuării de nunţi va fi de :
300 lei /zi cămin Sl. Cercheza
200 lei/zi cămin Sl. Rusa
- pentru botez şi alte activităţi taxele vor fi diminuate cu 50%.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Cornei Grigore

Contrasemnează
Secretar
Haralambie Valentin
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Taxe speciale pentru prestarea unor servicii de către
Biroul de stare civilă din cadrul Primăriei comunei Slava Cercheză

Se datorează taxe speciale pentru emiterea de către biroul de stare civilă , a următoarelor documente şi prestarea unor servicii, înainte de termenul
stabilit de lege, după cum urmează:
- transcrierea certificatelor de stare civilă emise de către autorităţile străine, în termen de 14 zile calendaristice;
- oficierea căsătoriilor în zilele libere de sâmbătă şi duminică;
- emiterea de extrase pentru uz oficial, anexa 8, dovezi din actele de stare civilă, în termen de 48 de ore.
Nr.
Crt.

Denumire taxă

Cuantumul taxei pe anul 2016
- lei 100
200
200
100
20

Pentru oficierea unei căsătorii în zilele libere de sâmbătă şi duminică
Pentru oficierea unei căsătorii în alt loc decât sediul Primăriei
Pentru oficierea unei căsătorii înaintea termenului stabilit de lege de 10 zile
Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă emise de către autorităţile străine, în termen de 14 zile
Pentru emiterea de extrase pentru uz oficial, anexa 8, dovezi din actele de stare civilă, în termen de 48
de ore.
6
Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, înțafaofițerilor de stare civil ă din cadrul Primăriei
500
comunei Slava Cercheză
7
Emiterea de dovezi pe linie de evidenţă a persoanelor în termen de 48 de ore.
20
Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, la casieria Prmăriei comunei Slava Cercheză. Dovada
achitării taxei se va depune odată cu cererea.
Veniturile realizate vor fi utilizate de către serviciul contabilitate din cadrul Primăriei comunei în următoarele scopuri:
- întreţinerea spaţiilor în care îşi desfăşoara activitatea biroul de stare civilă;
- întreţinerea sistemului informatic şi a programelor implementate şi achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb,
bunuri şi materiale consumabile, rechizite şi birotică necesare desfăşurării activităţii biroului de stare civilă;
- plata orelor suplimentare pentru personalul care prestează muncă după orele de serviciu sau în zilele libere,
Sunt exceptate de la plata taxelor speciale arătate mai sus persoanele care fac dovada prin adeverinţă medicală că au nevoie de certificatul de stare
civilă urmare a transcrierii acestuia, pentru efectuarea de analize medicale sau intervenţii chirurgicale de urgenţă;
Instituţiile publice nu achită taxe speciale.

1
2
3
4
5
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Taxelor speciale pentru eliberarea de către serviciul Impozite si Taxe Locale
a unor documente si prestarea unor servicii în comuna Slava Cercheză
I. Reglementări generale:
Pct.1 În sensul Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a prezentei hotarâri,taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru
functionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele
speciale.
Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor facute de serviciile existente la nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza
documentelor privind cheltuielile de întretinere, functionare si dotare a serviciilor publice respective.
Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii:
- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite;
- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local;
- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care
s-au instituit taxele speciale;
- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor;
- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului
bugetar;
- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, odată cu instituirea taxelor speciale;
- pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în
vigoare
II. Categorii de taxe locale speciale aplicabile în anul 2013
II.1. Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat
Pct.4 Se instituie:
a) taxa speciala pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare populatiei în raporturile acesteia cu Primăria comunei Slava Cercheză , realizate
în cadrul serviciului Impozite si Taxe Locale;
b) taxa speciala privind servicii de xerocopiat acte din arhiva serviciului Impozite si Taxe Locale solicitate de persoane fizice si juridice .
Pct.5 Plata acestei taxe se face anticipat, la serviciul Impozite si Taxe Locale, iar sumele obtinute din aceaste taxe vor fi utilizate pentru
achizitionarea de materiale specifice activitatii de multiplicare, si întretinerea aparaturii.
II.2. Taxa specială pentru eliberarea , de către serviciul Impozite si Taxe Locale, înainte de expirarea termenului legal, a următoarelor
documente:
Pct.6 Se instituie :
Taxa speciale pentru eliberarea , de către serviciul Impozite si Taxe Locale, înainte de expirarea termenului legal, a următoarelor documente:
- Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice si juridice ;
- Înştiinţare de plată privin obligatiile datorate bugetului local pentru persoane juridice.
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- Situaţia privind bunurile si serviciile cu care contribuabilul figureaza în evidenta organului fiscal, în cazul contribuabililor persoane juridice.
Pct.7 Taxa instituită la pct.6 se datorează de către contribuabilii, persoane fizice si juridice, care solictă eliberarea înainte de termenul legal a
documentelor mentionate la pct.6 .
Pct.8 Taxele speciale se achită anticipat , odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate de către
serviciul Impozite si Taxe Locale pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investitii, reparatii si igienizare de birouri ale serviciului Impozite si Taxe
Locale).
II.3. Taxa specială de comunicare, la cererea tertelor personae fizice/juridice, a situatiei privind patrimoniul si /sau obligatiile de plată ale
contribuabililor inregistrati în evidentele fiscale.
Pct.9 Se instituie taxa specială de comunicare, la cererea tertelor persoane fizice/juridice, a situatiei privind patrimoniul si /sau obligatiile de plată ale
contribuabililor înregistrati în evidentele fiscale.
Pct.10 Informaţiile cu caracter fiscal se comunică în conditiile Ordonantei Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală , republicată cu
modificarile si completările ulterioare.
Pct.11 Taxa nu se datoreaza de către institutiile publice.
Pct.12 Taxa se achită anticipat, odata cu depunerea cererii, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Primăria comunei Slava Cercheză
CUANTUMUL
taxelor speciale conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
Cuantumul taxelor speciale instituite potrivit Anexei nr.1 la prezenta hotărâre a consiliului local este următorul :
1. Pentru taxa specială precizată la capitolul II.1. “Taxe speciale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat” , cuantumul este de 1 leu / 2 coli.
2. Pentru taxa specială precizată la capitolul II.2. “Taxa specială pentru eliberarea , de către serviciul Impozite si Taxe Locale, înainte de
expirarea termenului legal, a următoarelor documente”, cuantumul este :
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
*

Denumire document
Certificatul de atestare fiscală, dacă se eliberează în aceeași zi cu solicitarea
Înștiințare de plată privind obligațiile datorate bugetului local
Situația privind bunurile și serviciile cu care contribuabilul figurează în evidența organului fiscal

Pentru
Pentru
persoane fizice
persoane juridice
10 lei
10 lei
-

Termenul de 3 zile lucratoare începe să curgă ,începând cu prima zi lucrătoare, ulterioară celei în care s-a depus cererea.

.
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II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr.
crt.

Extras din norma juridică

- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
NIVELURILE NIVELURILE
EXISTENTE
APROBATE
IN ANUL
PENTRU
2014
ANUL 2015
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
1
2
2
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, inclusiv certificatele de atestare fiscala
Punct abrogat
Punct abrogat
prin art.80 lit.j
prin art.80 lit.j
2
Eliberarea certificatului de producător
din OG
din O.G.
36/2002
nr.36_2002
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
X
X
3
- pentru animale sub 2 ani
2
2
- pentru animale peste 2 ani
2
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
X
X
4
- pentru animale sub 2 ani
2
2
- pentru animale peste 2 ani
5
5
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 sexului
15
15
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
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1

2
3

CAPITOLUL II
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
x
x
a) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv
60
60
Abrogat prin
Abrogat prin
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv
O.U.G. 70/2009
O.U.G. 70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg
145
145
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
9
9
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
414
414

CAPITOLUL III
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.
15 lei /hectar sau
15 lei /hectar sau
1
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi
fractiune de
fractiune de hectar
forestiere 1
hectar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Simion Ivan

Contrasemnează
Secretar
Haralambie Valentin

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
agricole şi 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, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.

1
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III. LEGEA NR.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare
ABROGATE prin OUG 80/2013
Extras din norma juridică
Art.2.- (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele
judecătoreşti, se taxează astfel:
2
2
a)

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2014
Taxa, în lei
X
2

b)

2 lei + 10%
pentru ce depăşeşte 39 lei

2 lei + 10%
pentru ce depăşeşte 39 lei

2 lei + 10%
pentru ce depăşeşte 39 lei

c)

37 lei + 8%
pentru ce depăşeşte 388 lei

37 lei + 8%
pentru ce depăşeşte 388 lei

37 lei + 8%
pentru ce depăşeşte 388 lei

d)

316 lei + 6%
pentru ce depăşeşte 3.879 lei

316 lei + 6%
pentru ce depăşeşte 3.879 lei

316 lei + 6%
pentru ce depăşeşte 3.879 lei

e)

1.247 lei + 4%
pentru ce depăşeşte 19.395 lei

1.247 lei + 4%
pentru ce depăşeşte 19.395 lei

1.247 lei + 4%
pentru ce depăşeşte 19.395 lei

2.023 lei +2%
pentru ce depăşeşte 38.790 lei

2.023 lei +2%
pentru ce depăşeşte 38.790 lei

2.023 lei +2%
pentru ce depăşeşte 38.790 lei

5.126 lei +1%
pentru ce depăşeşte 193.948 lei

5.126 lei +1%
pentru ce depăşeşte 193.948 lei

5.126 lei +1%
pentru ce depăşeşte 193.948 lei

f)

g)

(2) ...Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ....................... *) lei,
indiferent de valoarea contestată.
Art.3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:
a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în
cadrul art.111 din Codul de procedură civilă
a¹) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic
b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi,
nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială
al căror obiect nu este evaluabil în bani
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194 *)
X
19
12
10

c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de
raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj
d) cereri de recuzare în materie civilă
e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice,
precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii
f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare
g) contestaţii în anulare
h) cereri de revizuire
i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni
de teren
j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi
k) cereri de strămutare în materie civilă
l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti
pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute
de lege, care nu sunt executorii potrivit legii
m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ
sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea
referitoare la un drept recunoscut de lege:
- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului
pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt
înscris
- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea
pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …………..*)
n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi
cereri de repunere în termen
o) cereri pentru încuviinţarea executării silite
o¹) cereri pentru emiterea somaţiei de plată
p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi
aeronavelor
r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin
convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa
judiciară internaţională se efectuează gratuit:
- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare
- efectuarea de comisii rogatorii
s) cereri de înfiinţare a popririi
t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe
hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile
ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru
fiecare exemplar de copie în parte
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19
4
10
10
10
10
19
19
4
4

x

4
39 *)
4
10
388
388
x
39
78
10
2
1/pagină

ţ¹) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau
situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele
aflate în arhiva acestora
u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare
comunicare
v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor
sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate
x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi
interpreţilor
Art.4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării
a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice
b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ,
fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum
şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora
Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează
după cum urmează:
a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru
constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de
autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri
în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării
acestora
b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a
drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă,
inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului
Art.6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri:
a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui
asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale
b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic
c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr.64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr.83/1998 privind
procedura falimentului băncilor
d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art.67 alin.3
din Legea nr.26/1996 (Codul silvic)
Art.7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la
raporturile de familie sunt următoarele
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.1 şi 2 din Codul familiei
b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.3 din Codul familiei,
precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt
inferioare salariului minim brut pe ţară
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c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art.100
alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă
separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori
ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul
sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de
încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art.65 din
Codul familiei
Art.8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale
nr.36/1995 se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile
notarilor publici
b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act
notarial
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de
către Ministerul Justiţiei
Art.8¹. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile
judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxează cu ........*) lei.
Art.8². Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii
judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum
urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile
executorilor judecătoreşti
b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act
sau de a efectua o executare silită
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului
judecătoresc
Art.9. (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a
înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, şi a ordonanţelor de
adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai
puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea
impozitelor, astfel.
4%, dar nu mai puţin de 4 lei
4%, dar nu mai puţin de 4 lei
a)
b)
c)

6

x
8
8
4
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x
8
8
4

x

4%, dar nu mai puţin de 4 lei

16 lei + 3% pentru suma ce depăşeşte 388
lei

16 lei + 3% pentru suma ce
depăşeşte 388 lei

16 lei + 3% pentru suma ce depăşeşte 388 lei

62 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte
1.940 lei

62 lei + 2% pentru suma ce
depăşeşte 1.940 lei

62 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 1.940 lei
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d)

101 lei +1,5 % pentru suma ce depăşeşte
3.879 lei

101 lei +1,5 % pentru suma ce
depăşeşte 3.879 lei

101 lei +1,5 % pentru suma ce depăşeşte 3.879 lei

e)

136 lei +1 % pentru suma ce depăşeşte
5.784 lei

136 lei +1 % pentru suma ce
depăşeşte 5.784 lei

136 lei +1 % pentru suma ce depăşeşte 5.784 lei

(4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni
reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de
(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei
juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie
(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea
dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate
(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de
transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară
Art.11 (2) Se timbrează cu ........*) lei cererile pentru exercitarea apelului sau
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ...
Art.12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate
Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art.13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite
de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Simion Ivan

39
4
8
2
4 *)
8
8

Contrasemnează
Secretar
Haralambie Valentin
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