CONSILIUL LOCAL SLAVA CERCHEZA
Anexa nr. 2e la H.C.L Slava Cercheza nr. 87 / 23.12.2015
.
(1) Taxele judiciare de timbru, sunt cele prevăzute de OUG 80/2013.
(2) Taxele extrajudiciare de timbru, sunt cele prevăzute de Legea 117/1999 și se regăsesc în tabelul de mai jos.
ANEXA - Lista curpinzand taxele extrajudiciare de timbru , an fiscal 2016

Nr.crt. Extras din norma juridica
-lei
Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de
institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror
alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare .
2
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal
x
1.

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

Certificarea (transcrierea) trasmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:
2.

-pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

3.

Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala

4.

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a
schimbarii numelui si sexului

5.
6.

x
2
5
Punct abrogat prin art. 1
pct. 144 din Legea nr.
174/2004 pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de
15

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a
desfacerii casatoriei
Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila
romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine

1

2
2

7.

2

Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

8.

2

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg si 3.500 kg, inclusiv
1.
2.

60
Abrogat prin Ordonanta de
urgenta a

c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg
145
Taxa de autorizare provizorie a circulatiei
autovehiculelor
si
remorcilor
neimnatriculate permanent sau temporar

9

Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor

414

3
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si inregistrarea contractelor de arenda conf.art.1838 Cod.civil.

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului functiar nr.
18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole
si forestiere
10

2

Taxa inregistrare contracte de arenda conform art.1838 Cod.Civil.
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4 lei/contract/inregistrat

