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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele  
şi taxele  locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  

amenzile aplicabile în anul fiscal 2010     
 

 Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară, 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului financiar-contabil,  

raportul comisiei de specialitate;  
Având în vedere prevederile:  
 art. 9 pct. 3 din Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
 art. 56 din Constituţia României;  
 art. 253, art. 255, art. 260, art. 265, art.268, art. 286, art. 287, art. 288, artz. 289  şi art. 292 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal  aprobate prin H.G. nr. 44/2004,  cu 

modificările şi completările ulterioare;  
 OG nr. 92/2003 republicată, privind Codul de procedură Fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;   
 H.G. nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a OG nr. 92/2003 – 

republicată, privind Codul de procedură fiscală 
 Art. 16 al.(2) şi  art. 27 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare;  
 H.G. nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 publicată în M.O. nr. 935 din 17 noiembrie 2006, privind 

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, 
precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007 precum şi a anexelor la această hotărâre;  

 Hotărârea Guvernului  nr. 1.697 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor 
impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind taxele şi tarifele cu caracter nefiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României partea I nr. 444 din 29.06.2009;   

In temeiul  prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „c”;  art. 45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007,  cu modificările şi completările 
ulterioare,  

HOTARASTE: 
 
Art. 1-  Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2010,  conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.    

Art. 2-  Rangul localităţilor componente ale comunei Bănia şi zonele pentru terenurile din intravilan şi 
extravilan sunt cele stabilite potrivit art. 3 şi art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 18 din 
23 februarie 2004, respectiv:  
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1. Rangul localităţilor:         a.    localitatea Bănia ……………..........……….. rangul IV;  
b. localitatea Gîrbovăţ ………………………..rangul   V ;  

2. Zonele pentru terenurile din intravilanul şi extravilanul celor două localităţi:  
a. localitatea Bănia …………………….. zona A;  
b. localitatea Gîrbovăţ……………………zona A;  

Art. 3-  (1) Pentru calculul  impozitului pe clădiri prevăzut de art. 253 al.(1) din Legea nr. 571/2003 
Codul Fiscal, datorat de persoanele juridice se stabileşte cota de impozit 1%  din valoarea de inventar a 
clădirii.  

(2) Cota prevăzută la art. 253 al.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în cazul clădirilor  
care nu au fost reevaluate în ultimi 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, se stabileşte la 5% din valoarea 
de inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat 
prima reevaluare.  

(3) Prin excepţie de la prevederile al.(2), cota de impozitare pentru clădirile care au fost amortizate 
potrivit legii se calculează  conform al.(1).   

Art. 4 – Cota prevăzută la art. 270 al.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aferentă taxei 
pentru servicii de reclamă şi publicitate, se stabileşte la 1%.  

Art. 5 – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, 
până la data de 31 martie 2010,  bonificaţiile prevăzute la art. 255 al.(2), art. 260 al.(2) şi art. 265 al.(2) din 
Codul Fiscal, se stabilesc după cum urmează:  

a) în cazul impozitului pe clădiri – 10%;  
b) în cazul impozitului pe teren – 10%;  
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport – 10%;   
Art. 6 – (1) Plata impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului pe  mijloacele de transport 

se face în două rate egale, până la data de 31 martie 2010 inclusiv,  respectiv  până al data de 30 septembrie 
2010 inclusiv.  

(2) Impozitele prevăzute la al.(1), în cuantum de până la 50 lei inclusiv, datorate aceluiaşi  buget local  
de către contribuabili se plătesc integral până  la primul termen de plată.  

(3) În cazul în care  acelaşi contribuabil  datorează impozit pentru mai multe clădiri, terenuri, sau  
mijloace de transport, suma de 50 lei prevăzută la al.(2) se referă la impozitul cumulat, pentru fiecare 
categorie de impozit  în parte.  

Art. 7 -  Prezenta hotărâre  intră în vigoare la data de 01.01.2010, dată de la care Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Bănia nr. 36/2008 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzile aplicabile în anul fiscal 2009 
îşi încetează aplicabilitatea.  

  (2) Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2009 se încasează în anul fiscal 2010.  
Art. 8 - Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul 

pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ şi se va publica prin afişare la sediul autorităţi 
locale  şi pagina proprie de Internet www.primariabania.ro.   
  

BANIA LA 30.06.2009 
 Nr. _____. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

Surulescu Rozalia 
 

Contrasemneaza 
       Secretar 
        Pavel Marin  
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         ANEXA  

La Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Bănia  nr.39/30.06.2009 

 
 

TABLOUL 
 

Cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010* 

 
 

CODUL FISCAL – CAPITOLUL II – Impozitul şi taxa* pe clădiri ;   
 

Valori impozabile prevăzute la art. 251 al.(3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită 
sumă în lei şi care se idexează/ajustează anual, în condiţiile art. 292 şi respectiv art. 295 al.(12), precum şi 
amenzile care se actualizează potrivit art. 297 al.(7) 

 
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2010 

Valoare impozabila  –lei/m.p.- 
 
 

Tipul clădirii 
 

 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 
şi încălzire (condiţii 
cumulative)  

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 
încălzire 

1  3 
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 669 397 

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 

182 
 

114 
 

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 

114 102 

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 

68 45 

 
*) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, 

date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 

CODUL FISCAL – CAPITOLUL III- IMPOZITUL ŞI TAXA* PE TEREN 
Impozitul/taxa  pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii. - Art. 258 al. (2) 
 

Niveluri aplicabile în anul fiscal 2010 – lei/ha**- 
Nivelul impozitului/taxei*, pe ranguri de localităţi 

Zona în cadrul localităţii 

IV V 
A. 636 509 

 
Impozitul/taxa* pe terenurile amplasate în intravilan- orice altă categorie de folosinţă decât 

cea de terenuri  cu construcţii - Art. 258 al. (4) 
 

Nr. Zona/ Categoria de folosinţă Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2010 – lei/ha**-Zona 
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crt. A 
1. Teren arabil 20  lei  
2. Păşune 15  lei  
3. Fâneaţă 15  lei 
4. Vie 33  lei 
5. Livadă 38  lei 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 20  lei 
7. Teren cu ape 11  lei 
8. Drumuri şi căi ferate X 
9.  Neproductiv x 

 
*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală 
a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 
impozitului pe teren.  

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, 
nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii 
nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, 
ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha. 
 

Impozitul/taxa* pe terenurile amplasate în extravilan- Art. 258 al.(6) 
Niveluri aplicabile în 
anul fiscal 2010**  

Nr. 
crt.  

 
Categoria de folosinţă 

Zona A 
1 Teren cu construcţii  22 
2 Arabil  36 
3 Păşune,  20 
4 Fîneaţă 20 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 40 
5.1 Vie până la intrarea pe rod X 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 40 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. 

crt. 7.1 
12 

7.1 Păduri în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie  X 
8 Teren cu apă, altul decât cel  cu amenajări piscicole 4 
8.1 Teren pe care se află amenajări piscicole 24 
9 Drumuri şi căi ferate X 
10 Teren neproductiv  X 
 

*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală 
a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 
impozitului pe teren.  

**) Impozitul se stabileşte prin aplicarea coeficientului de corecţie corespunzător rangului localităţilor.   
 

CODUL FISCAL – CAPITOLUL IV-Taxa  asupra mijloacelor de transport/impozitul pe 
mijloacele de transport* 
 Art. 263 alin(2) -   Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Nivelurile aplicabile in anul 2010 
Mijloc de transport Suma in lei, pentru fiecare grupa de 

200 cm³ sau fractiune din aceasta 
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Tipuri de autovehicule x 
1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
pana la 1600 cm3 inclusiv ;                 

7 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv                   15 
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv                                   30 
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv                                   60 
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3                                                      120 
6.Autobuze, autocare, microbuze;                                     20 
7.Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata  de pana la 12 tone 
inclusiv;                    

25 

8.Tractoare inmatriculate               15 
 
Art. 263 al.(4) Autovehicule  de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 

12 tone, (conform  Hotărârii Guvernului  nr. 1.697 din 17 decembrie 2008)  
 

Nivelurile pentru anul  2010 
Impozitul, în lei pentru 
vehiculele angajate 
exclusiv în operaţiunile de 
transport intern  

Impozitul, în lei pentru 
vehiculele angajate în 
operaţiunile de transport 
intern şi internaţional  

 
 
 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Veh. cu 
sist. de 
suspensie 
pneumatică 
sau un 
echivalent 
recunoscut  

Vehicule cu 
alt sistem 
de 
suspensie 

Veh. cu 
sist. de 
suspensie 
pneumatică 
sau un 
echivalent 
recunoscut  

Vehicule cu 
alt sistem 
de 
suspensie 

I. VEHICULE CU DOUĂ AXE 
1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 86 0 107 
2. Masa nu mai puţin de 13 tone dar nu mai mult  de 14 tone 86 238 107 297 
3. Masa nu mai puţin de 14 tone , dar nu mai mult de 15 
tone 

238 335 297 418 

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone  335 757 418 946 
II.VEHICULE CU TREI AXE 

Masa nu mai puţin de 15 tone , dar nu mai mult de 17 tone 86 150 107 187 
Masa nu mai puţin de 17 tone , dar nu mai mult de 19 tone 150 307 187 383 
Masa nu mai puţin de 19 tone , dar nu mai mult de 21 tone 307 398 383 497 
Masa nu mai puţin de 21 tone , dar nu mai mult de 23 tone 398 613 497 766 
Masa nu mai puţin de 23 tone , dar nu mai mult de 25 tone 613 953 766 1.191 
Masa nu mai puţin de 25 tone  dar nu mai mult de 26 de 
tone 

613 953 766 1.191 

III. VEHICULE CU PATRU AXE 
Masa nu mai puţin de 23 tone , dar nu mai mult de 25 tone 398 404 497 504 
Masa nu mai puţin de 25 tone , dar nu mai mult de 27 tone 404 630 504 787 
Masa nu mai puţin de 27 tone , dar nu mai mult de 29 tone 630 1.000 787 1.249 
Masa nu mai puţin de 29 tone , dar nu mai mult de 31 tone 1.000 1.483 1.249 1.853 
Masa nu mai puţin de 31 tone , dar nu mai mult de 32 de 
tone;  

1.000 1.483 1.249 1.853 
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Art. 263 al.(5) - Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de 

transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de  12 tone;  
 

Nivelurile aplicabile în anul 2010  - lei 
Impozitul, în lei pentru 
vehiculele angajate 
exclusiv în operaţiunile 
de transport intern  

Impozitul, în lei pentru 
vehiculele angajate în 
operaţiunile de transport 
intern şi internaţional  

 
 

 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 
Vehicule cu 
sistem de  
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule  
cu alt 
sistem 

de 
suspensi

e 

Vehiculele 
cu sistem de  

suspensie 
pneumatică 

sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule  
cu alt 
sistem 

de 
suspensi

e 

I. VEHICULE CU 2+1 AXE 
1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone;  0 0 0 0 
2. Masa nu mai puţin de 14 tone dar nu mai mult  de 16 tone 0 0 0 0 
3. Masa nu mai puţin de 16 tone , dar nu mai mult de 18 tone 0 40 0 49 
4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 40 89 49 111 
5. Masa nu mai puţin de 20 tone dar nu mai mult  de 22 tone 89 208 111 259 
6. Masa nu mai puţin de 22 tone , dar nu mai mult de 23 tone 208 268 259 335 
7. Masa nu mai puţin de 23 tone , dar nu mai mult de 25 tone 268 484 335 604 
8. Masa nu mai puţin de 25 tone dar nu mai mult de 28 tone  484 848 604 1.060 

II.VEHICULE CU 2+2 AXE 
1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 84 194 104 242 
2. Masa nu mai puţin de 25 tone dar nu mai mult  de 26 tone 194 318 242 397 
3. Masa nu mai puţin de 26 tone , dar nu mai mult de 28 tone 318 468 397 584 
4. Masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 468 564 584 704 
5. Masa nu mai puţin de 29 tone dar nu mai mult  de 31 tone 564 925 704 1.156 
6. Masa nu mai puţin de 31 tone , dar nu mai mult de 33 tone 925 1.284 1.156 1.605 
7. Masa nu mai puţin de 33 tone , dar nu mai mult de 36 tone 1.284 1.949  1.605 2.436 
8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 de tone;  1.284 1.949 1.605 2.436 

III. VEHICULE CU 2+3 AXE 
1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.022 1.422 1.277 1.777 
2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 38 de tone;   1.422 1.932 1.777 2.415 

IV. VEHICULE CU 3+2 AXE 
1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 904 1.254 1.129 1.567 
2. Masa nu mai puţin de 38 tone dar nu mai mult  de 40 tone 1.254 1.734 1.567 2.167 
3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 de tone;   1.734 2.565 2.167 3.206 

V. VEHICULE CU 3+3 AXE 
1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 514 622 642 777 
2. Masa nu mai puţin de 38 tone dar nu mai mult  de 40 tone 622 928 777 1.160 
3. Masa nu mai puţin de 40 tone, , dar nu mai mult de 44 de 
tone;   

928 1.477 1.160 1.846 

 
ART.263 al. (6)   Remorci, semiremorci sau rulote 
Masa totală maximă autorizată  Nivelurile aplicabile în anul   2010 - lei 
a. Până la 1 tonă inclusiv 7 
b. Peste1 tonă , dar nu mai mult de 3 ore 24 
c. Peste3 tone , dar nu mai mult de 5 tone 37 
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d. Peste 5 tone 46 
Art.263 al.(7) Mijloace de transport pe apă stabilite prin L.343/2006 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
personal 

15 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 40 
3. Bărci cu motor  150 
 
CODUL FISCAL – CAPITOLUL V -  PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI 

AUTORIZAŢIILOR: 
 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 
2010  

Art.267 al.(1) taxa  pentru eliberarea certificatului de urbanism 

Taxa – lei 
1.1. În mediu rural:   
a. Până la 150 m.p.  2 lei 
b. Între 151 m.p. şi 250 m.p. inclusiv  2 lei 
c. Între 251 m.p. şi 500 m.p. inclusiv.  3 lei 
d. Între 501 m.p. şi 750 m.p. inclusiv 4 lei 
e. Între 751  m.p. şi 1000 m.p. inclusiv 4 lei 
f. Peste 1000 m.p. 5 + 0,005 lei/m.p.  pentru ceea ce 

depăşeşte suprafaţa de 1.000 m.p. 
Art.267 al.(4) Autorizaţii de foraje sau excavări 6 lei pentru fiecare m.p. afectat 
Art. 267 al.(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  

4 lei pentru fiecare m.p. de 
suprafaţă ocupată 

Art. 267 al.(11) Autorizaţie pentru lucrările de racorduri şi branşamente 
la reţelele publice de apă, canalizare, energie electrică  telefonie şi 
televiziune prin cablu.  

6 lei pentru fiecare racord 

Art. 267 al.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului sau de către către 
primari  

10  lei 

Art. 267 al.(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă  

5 lei 

Art. 268 al.(1)  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru 
desfăşurarea unei activităţi economice  

10 lei 

Art. 268 al.(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare  10 lei 
Art. 268. al.(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale, pentru fiecare m.p. de plan:  

 
10 lei 

Art. 268. al.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător  50 lei 
Art. 268. al.(5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.  
50 lei 

 
CODUL FISCAL – CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 

PUBLICITATE 
Art. 271 al.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

a. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate aconomică 

15 lei  

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

15 lei  
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CODUL FISCAL – CAPITOLUL X – ALTE TAXE LOCALE 

 Nivelurile aplicabile 
în anul 2010 

Art. 283 alin.(1) - Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi  
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de  
arhitectură şi arheologie:   

a) Utilizarea temporară a locurilor publice pentru vânzarea de produse, prestări 
servicii diferite, amplasare maşini îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare, etc.  

 
 
 

1 leu/m2/zi, dar nu mai 
mult de 13 lei/zi 

 
CODUL FISCAL – CAPITOLUL XIII- SANCŢIUNI  

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 
 Nivelurile aplicabile în  

anul 2010  – lei  
Art. 294 al.(3): Contravenţia prezăzută la al.(2) lit. „a” se sancţionează  cu 

amendă de la  ........1) lei la ........2) lei, iar cea de la lit.”b” cu 
amendă de la ........3) lei la ........4) lei.  

501)  
2002) 
2003) 
5004) 

Art. 294 al.(4): Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa, gestionarea, după caz, a abonamentelor 
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la ........1) lei la ........2) lei.  

 
   230........1)  
1.130........2)  

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 
Art. 294 al.(6): În cazul persoanelor juridice, limitele minime ale amenzilor  

prevăzute la al.(3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 
Contravenţia prezăzută la al.(2) lit. „a” se sancţionează  cu amendă de la  

........1) lei la ........2) lei, iar cea de la lit.”b” la „d”  cu amendă de 
la ........3) lei la ........4) lei.  

 
200 ........1)  
800........2) 
800........3) 
2.000.......4) 

Art. 294 al.(6): Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa, gestionarea, după caz, a abonamentelor 
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la ........1) lei la ........2) lei.  

 
   920........1)  
4.520........2)  

 
II. LEGEA Nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare  
Extras din norma juridică Niveluri aplicabile în anul fiscal 2010 -Taxa, în lei - 

Art. 2 (1) acţiunile şi cererile evaluabile în bani, 
introduse la instanţele judecătoreşti se taxează astfel:  
a) până la valoarea de 39,00 lei inclusiv  

 2 

b) între 39,01 lei şi 388,00 lei  2 lei +10% pentru ce depăşeşte 39 lei;  
c) între 388,01 lei şi 3.879,00 lei  37 lei +8% pentru ce depăşeşte 388 lei; 
d) între 3.879,01 lei şi 19.395,00 lei  316 lei +6% pentru ce depăşeşte 3.879 lei; 
e) între 19.395,01 lei şi 38.790,00 lei  1.247 lei +4% pentru ce depăşeşte 19.395 lei; 
f) între 38.790,01 lei şi 193.948,00 lei  2.023 lei +2% pentru ce depăşeşte 38.790 lei; 
g) peste 193.948,00 lei  5.126  lei +1% pentru ce depăşeşte 193.948 lei; 

 
III. - LEGEA Nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru* 

 
 

Extras din norma juridică 
Nivelul taxei 
pentru anul 2010  
–lei-  
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Cap.  I. 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 instituţii  publice 
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 să ateste un fapt sau  o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care 
se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

 
 
1 

2.Eliberarea  certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: 
- pentru animale sub 2 ani 1 
- pentru animale peste 2 ani 1 
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de 
proprietate 
-pentru animale sub 2 ani 1 
-pentru animale peste 2 ani 3 
4.Eliberarea,  certificatelor de înregistrare fiscală 4 
5. Înregistrarea la cerere, in actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 11 
6.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 1 
7. Transcrierea la cerere , în registrele de stare civilă române , a actelor de stare civilă 
întocmite de autorităţile străine 

1 

8. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 1 
9. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse 
sau deteriorate 

1 

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

1. Acte de identitate   
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, 
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi 
pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea 
domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români  

 
 

4 lei  

b) ....abrogat  - 
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără 
cetăţenie 

4 lei  

d) ........abrogat OUG nr. 70/14.06.2009 - 
2.  ........abrogat OUG nr. 70/14.06.2009 - 
3. eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare  2 lei  
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit  1 leu  
CAP. 3 Taxa pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de 
conducere 

1. taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:  
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehiculele din categoriile şi 
subcategoiriile A, A1, B, B1 şi B+E 

5 lei  

b) ........abrogat OUG nr. 70/14.06.2009  
c)  ........abrogat OUG nr. 70/14.06.2009  
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehiculele din categoriile şi 
subcategoiriile C, c1, Tr., D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E,Tb şi TV 

24 lei  

e) ........abrogat OUG nr. 70/14.06.2009;  - 
f) ........abrogat OUG nr. 70/14.06.2009;  -  
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 de la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de 

72 lei  
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conducere precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 
3. ........abrogat OUG nr. 70/14.06.2009  
4. ........abrogat OUG nr. 70/14.06.2009  
 

CAP.IV – Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de 
ciculaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe. 
 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:  
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 Kg 
inclusiv  

52 lei  

b) ........abrogat OUG nr. 70/14.06.2009 - 
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de peste 3.500 kg  104 lei  
2. taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor 
neînmatriculate permanent sau temporar  

7 lei  

3. Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 296 lei  
 

CAP.IV 1– Taxă pentru furnizare date  
(introdus de OUG nr. 70/14.06.2009) 
 

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizartea unor date din 
Registrul Naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de 
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele 
judeţene al muicipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor 
de înmatriculare   

4 lei  

 
NOTĂ: Prezenta  anexă include taxele aplicabile cu data de 01.01.2010  la nivelul comunei Bănia şi se completează 

cu toate celelalte taxe prevăzute în sumă fixă în Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.    
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