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 T A B L O U L 
Cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume 

în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local,care se indexează anual pe baza ratei inflației,  
aplicabile în anul fiscal 2021 

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ NU SE INDEXEAZĂ 
PENTRU ANUL 2021 

0,1% 0,1% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 
 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % 
 PENTRU ANUL 2021 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice 
și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice 
și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic 

 
1.046 

 
628 

 
1100 

 
660 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
314 

 
209 

 
330 

 
220 

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

 
210 

 
183 

 
221 

 
192 

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

 
131 

 
78 

 
138 

 
82 

E. În cazul contribuabililor care deține la aceeași adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizată ca 
locuință în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care folosește la aceeași adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă utilizate în alte 
scopuri decât cel locuință în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la literele A-D 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2020 privind  impozitele și taxele locale pentru anul 2021 
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 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2021 

COTA STABILITĂ NU SE INDEXEAZĂ 
PENTRU ANUL 2021 

Art. 458 alin. (1)                                    0,5 % 0,5% 

Art. 460 alin. (1)                                    0,15 % 0,15% 

Art. 460 alin. (2)                                    0,50 % 0,50 % 

Art. 462 alin. (2) 10% 10 % 

 
CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % PENTRU ANUL 2021 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A     962      1012  

B     770      809  

C     674      709  

D     481       505  

Art. 465 alin. (3)  
Conform Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 85/2017, în cadrul localităţii  Ciumani terenurile ocupate de clădiri şi alte construcţii se încadrează în patru  categorii, 

A, B, C, D. Acastă hotărâre a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.68/2018. 
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se 
stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de 

corecție 1.1. 

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

 
NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % PENTRU ANUL 2021 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 30 23 21 16 31 24 22 17 

2 Pășune 23 21 16 14 24 22 17 15 

3 Fâneață 23 21 16 14 24 22 17 15 

4 Vie 50 38 30 21 53 40 31 22 

5 Livadă 58 50 38 30 61 53 40 31 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetație forestieră 

30 23 21 16 31 24 22 17 

7 Teren cu ape 16 14 8 0 17 15 8 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

NIVELURILE STABILITE DE  
 CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

Înmulțit cu coeficientul de corecție 
1.1 

 NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 
3,8 % PENTRU ANUL 2021 

Înmulțit cu coeficientul de corecție 
1.1 

1 Teren cu construcții 23 24 

2 Teren arabil 48 51 

3 Pășune 26 27 

4 Fâneață 26 27 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 52 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 52 55 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 13  13 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1  1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 36 37 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)                                    

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2020 

COTA STABILITĂ NU SE INDEXEAZĂ 
PENTRU ANUL 2021 

10% 10 % 

 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % 
 PENTRU ANUL 2021 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8     8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 

9        9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 

20 
21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 

77 
81 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 

156 
164 
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6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 314 330 

7 Autobuze, autocare, microbuze 26 27 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone, inclusiv 

32 
33 

9 Tractoare înmatriculate 20 21 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % 
 PENTRU ANUL 2021 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2                     2 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 4 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 52  lei/an 55 lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2020 
COTA STABILITĂ NU SE INDEXEAZĂ 

PENTRU ANUL 2021 

 100% 100 % 

 

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % 
 PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

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

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I două axe                                                                                                                                    

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 149 0 157 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 149 413 157 435 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 413 581 435 611 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 581 1315 611 1372 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 581 1315 611 1372 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 149 259 157 272 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 259 532 272 559 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 532 691 559 726 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 691 1066 726 1121 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1066 1656 1121 1741 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1066 1656 1121 1741 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1066 1656 1121 1741 

III 4 axe 
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 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 691 701 726 728 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 701 1094 737 1151 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1094 1737 1151 1826 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1737 2577 1826 2710 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1737 2577 1826 2710 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1737 2577 1826 2710 

 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % 
 PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

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

echivalentele 
recunoscute, majorate 

alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare, majorate 

I 2 + 1 axe 

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

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

 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 67 0 71 

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 67 154 71 162 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 154 360 162 379 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 360 465 379 489 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 465 840 489 883 

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 840 1473 883 1549 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 840 1473 883 1549 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 144 336 151 354 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 336 552 354 580 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 552 881 580 853 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 881 979 853 1029 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 979 1608 1029 1691 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1608 2231 1691 2346 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2231 3388 2346 3563 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2231 3388 2346 3563 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2231 3388 2346 3563 

III 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1776 2472 1867 2599 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2472 3359 2599 4016 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2472 3359 2599 4016 

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1569 2179 1650 2291 
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 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2179 3014 2291 3170 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3014 4458 3170 4687 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3014 4458 3170 4687 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 892 1079 938 1135 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1079 1613 1135 1697 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1613 2567 1697 2670 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1613 2567 1697 2670 

 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și  
 3,8 % 

 PENTRU ANUL 2021 

Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  56 59 

d. Peste 5 tone 69 73 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 23 24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 61 64 

3. Bărci cu motor 227 239 

4. Nave de sport și agrement 606 637 

5. Scutere de apă 227 239 

6. Remorchere și împingătoare: X X 

a) până la 500 CP, inclusiv 605 636 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 982 1037 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1511 1588 

d) peste 4000 CP 2417 2542 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 197 207 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 197 207 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 302 317 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 529 556 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2020 
COTA STABILITĂ NU SE INDEXEAZĂ PENTRU ANUL 2021 

10% 10% 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI 
AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    
În mediul rural se reduce cu 50 % 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

MEDIU RURAL 

NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % 
 PENTRU ANUL 2021 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 3 3 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 4 4 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 5 5 

d) între 501 și 750 m² inclusiv 6 6 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7 7 

f) peste 1.000 m² 7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 
depășește 1.000 m2 

7 +0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care 
depășește 1.000 m2 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

16 
17 

Art. 474 alin. (10)   

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 
1 

1 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice 

 8 8 

Art. 474 alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

14 15 

Art. 474 alin. (16)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 
9 9 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

21 22 

Art. 475 alin. (2)   

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
Lege nr.145/2014, HCL nr.16/2015 

35 36 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, 
inclusiv 

105 110 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

4184 4399 
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ NU SE INDEXEAZĂ 
PENTRU ANUL 2021 

2% 2% 

Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % 
 PENTRU ANUL 2021 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

17 18 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 

13 13 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  

Impozitul pe spectacole 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ NU SE INDEXEAZĂ 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiție sportivă internă sau internațională 

1% 

1 % 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 3% 3% 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2021 NU SE 

INDEXEAZĂ 

Sunt prevăzute în anexa A 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL INDEXAT CU 1,3 % și 3,8 % 
 PENTRU ANUL 2021 

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 

monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. 
0 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

0 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale 
administrativă. Majorare 3,8 % 

785 826 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
33 34 
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Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au 
alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor. 

0 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C. 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% 
față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” 
Impozite si taxe conform 

0% - 50% 3,33% 
 

La impozite și taxe conform: Art.465 alin. (4);  
 Art.470 alin.(2); Art.470 alin.(5); Art.470 alin.(6); 

Art.470 alin.(7); Art.470 alin.(8) 

Art.465 alin.(4) 0 % - 50 % 3,33 % 

Art.470 alin.(2) 0 % - 50 % 3,33 % 

Art.470 alin,(5) 0 % - 50 % 3,33 % 

Art.470 alin.(6) 0 % - 50 % 3,33 % 

Art.470 alin.(7) 0 % - 50 % 3,33 % 

Art.470 alin.(8) 0 % - 50 % 3,33 % 
*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională1. 

NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) 0% - 500% 0%  

Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 200% 
 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL INDEXAT CU1,3 % și 3,8 % 
 PENTRU ANUL 2021 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 74 – 294    

 lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696 294 – 731 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

325 – 1.578 341 – 1.659 

(4^1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor prevăzute la art. 494 alin. 

12 în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, 
constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

500 - 2.500   526 - 2.629  

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    
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 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1.116 295 - 1.173 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 1.173 – 2.928  

 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

1.300 – 6.312 1.367 – 6.637 

TAXE SPECIALE 

Anexa A Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în 
care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta. 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe 
speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.  
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
- lei - Nr. 

crt. 
Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 

care s-au instituit aceste taxe speciale 
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 

ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 
Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 
 
Și HCL nr.54/2014 și HCL nr.___/2019 

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de 
comercializare în zone publice 

a) Taxă pentru vânzarea de pe mese pe piața volantă a comunei 

b) Vânzarea de pe autoturisme, autoutilitare, camioane, tractoare, căruțe, 
altele 

c) Vânzarea ambulantă 

d) Amendă pentru neachitarea taxelor enumerate în punctele a-c 
e) Amendă pentru desfășurarea comerțului sau a lucrărilor în locurile 

nepermise 

 
5 lei/mp/zi 
35 lei/zi 

 
50 lei/zi 

200-500 lei/zi 
200-500 lei/zi 

 
5 lei/mp/zi 
35 lei/zi 

 
300 lei/lună 

250-500 lei/zi 
500-1000 lei/zi 

2.  Art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 … 
Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului și 
agriculturii 

0 0 

3.  Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 și HCL nr.22/2015 
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a 
documentelor 

0,50 
 

0,50 
 

4.  Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 … Taxe speciale pentru finanțarea obiectivelor aprobate prin referendum 0 0 



11 

 

5.  
Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002  și 
HCL nr.54/2014, HCL nr.23/2015 și HCL nr.___/2019 

1.Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor de administrare a domeniului 
public și privat 

1. a)Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea 

materialelor : 

a) -În intravilan 

-În exravilan 
b)Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru spectacole în 

aer liber, festivaluri, manifestări promoționale 
c)Taxă pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități 
de comercializare cu caracter sezonier 
d) Taxă pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități 

de comercializare cu caracter ocazional 
e)Tarif pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier 
f)Tarif pentru utilizarea locurilor publice pentru realizarea unor lucrări 

g)Tarif pentru utilizarea terenului de sport multifuncțional 
h) Taxă pentru utilizarea sălii de sport 
i) Taxă pentru cazare la camerele bazei sportive 
j) Taxă pentru închirierea Căminului cultural-sala de spectacole 

k) Taxă pentru utilizarea salei din subsolul Căminului cultural 
2.Tarife/taxe speciale pentru ocuparea temporară a locurilor publice de la 
Baia comunală 
a)Tarif pentru utilizarea curții (locurilor de picnic) 
b)taxă pentru utilizarea șurei 
c)Taxă pentru utilizarea saunei 

 
 
 
 
 

3 lei/mp/zi 
1 lei/mp/zi 

 
150 lei/ocazie 

 
0,50 lei/mp/zi 

 
10 lei/mp/zi 

0,50 lei/mp/zi 
0,50 lei/mp/lucrare 

20 lei/oră 
10 lei/oră 

25 lei/persoană/zi 
10 lei/oră 
10 lei/zi 

 
2 lei/copii/zi 
4 lei/adult/zi 
2,50 lei/oră 
10 lei/oră 

 
 
 
 
 

3 lei/mp/zi 
1 lei/mp/zi 

 
150 lei/ocazie 

 
0,50 lei/mp/zi 

 
25 lei/mp/zi 

0,50 lei/mp/zi 
0,50 lei/mp/lucrare 

20 lei/oră 
10 lei/oră 

35 lei/persoană/zi 
10 lei/oră 
10 lei/zi 

 
2 lei/copii/zi 
4 lei/adult/zi 
2,50 lei/oră 
10 lei/oră 

6.  Art. 18 din Legea nr. 333/2003 … Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază 0 0 

7.  Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 … Taxe speciale pe linia protecției civile 0 0 

8.  
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare ori de investiții. 
Taxe speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice. 

0 0 

9.  

Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. 
(5) și alin. (8) din Legea cnr. 101/2006, republicată și HCL 
nr.26/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Taxe speciale de salubrizare de care persoanele beneficiează individual 
fără contract 

1.Persoane fizice 
2.Persoane juridice 
3.Proprietarii imobilelor din zona turistică Lok, respectiv zona turistică 
Veresvirag 
II. Taxe pentru preluarea și transportul deșeurilor municipale 
4.Taxe pentru deșeurile colectate selectiv (hârtie, metal, plastic și sticlă) 
5. Sac de gunoi de 60 l 
6. Autocolant pentru pubele de gunoi de 120 litri 
7.Autocolant pentru pubele de gunoi de 24o litri 
8. Autocolant pentru container de 1100 litri 
9.Deșeuri provenite din demolări sau renovări, pentru persoanele fizice și 
juridice 
10.Deșeuri voluminoase (altele decât cele transportate gratuit cu ocazia 
anunțului făcut de Primărie, o dată pe an) 
 

 
 
 
 

3 lei/lună 
15 lei/lună 

 
5lei/lună/imobil (exclusiv 

clădiri anexă) 
 

0 lei/lună 
1,50 lei/buc 
4 lei/lună 
8 lei/lună 

 
60 lei/m3 

 
60 lei/m3 

 

 
 
 
 

3 lei/lună 
15 lei/lună 

 
5lei/lună/imobil (exclusiv 

clădiri anexă) 
 

0 lei/lună 
1,50 lei/buc 
4 lei/lună 
8 lei/lună 

 
60 lei/m3 

 
60 lei/m3 
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10.  
Art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea … nr. 
230/2006 

Taxe speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public 0 0 

11. 1 
Art. 35 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
44/2008 … 

Taxe speciale pentru servicii de asistență și reprezentare  0 0 

12.  1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului administrației și 
internelor nr. 1501/2006 
2. Procedura de înregistrare și de radiere a vehiculelor la 
nivelul comunei Ciumani aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 19/2020 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare 20 lei 20 lei 

13.  
Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuțelor cu număr de 
înregistrare 

0 0 

14.  HCL  nr.2/2012 

Tarife eliberare avize tehnice 

a)Aviz de principiu pentru obtinerea autorizatiei de construire 
b) Aviz de principiu pentru amplasarea unor retele de utilitati (la solicitarea 

furnizorilor de utilitati : SC.Electrica S.A., Romtelecom, etc.) 
c) Aviz de principiu pentru separare alimentare cu apa – din camin amplasat 
in imediata apropiere a caminului de bransament 
d) Aviz de principiu – suplimentare debit (redimensionare bransament) 

e) Prelungire aviz de principiu : aviz bransare apa/racord canalizare 
f) Aviz de bransare la reteaua publica de alimentare cu apa – definitiv 
g) Aviz de racordare la reteaua publica de canalizare – definitiv 
h)Aviz racordare la rețeaua de canalizare zonele Lok și Veresvirag 

 
100 lei/aviz 

 
50 lei/planșă 

 
100 lei/aviz 
50 lei/aviz 
50 lei/aviz 
180 lei/aviz 
350 lei/aviz 
50 lei/aviz 

 
100 lei/aviz 

 
50 lei/planșă 

 
100 lei/aviz 
50 lei/aviz 
50 lei/aviz 
180 lei/aviz 
350 lei/aviz 
50 lei/aviz 

15.  HCL  nr.22/2015 
Taxă specială pentru eliberarea unor documente în regim de urgență. 
Documentele sunt enumerate în anexa HCL.nr.22/2015 

25lei 25lei 

     

NOTĂ: 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
           2. Temeiurile juridice, precum și denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive. 

 

 ALTE TAXE LOCALE Anexa B 
 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 
 - lei - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

-  lei - 

Art. 486 alin. (1)   Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele 
asemenea.*) 

0 0 

  

Art. 486 alin. (2)   Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate 
obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt 
utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.*) 

0 0 

Art. 486 alin. (6)   Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor 
unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor. 

 
0 

 
0 

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
*) Art. 486 alin. (3)  Procedurile privind calcularea și plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) și (2) se cuprind în anexa B.1 care face parte integrantă din anexa B.  

 
 

Nr. 
crt. Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare în funcție de care se stabilesc cotele adiționale Anexa C 

1.  Majoritatea taxelor se mențin la nivelul din anul 2020, la care se adaugă indexarea din anul 2017 și 2019. Bonificația pentru plata anticipantă rămâne 10 %. În 
această situație contribuabilii care plătesc impozitele/ taxele respective vor plăti o sumă aproape egală cu  cea din anul 2020 pentru același impozitele/ taxele. Prin 

aceasta se încearcă stimularea plăților anticipate și realizarea ventiturilor bugetare în timp util pentru asigurarea cheltuelilor.  

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea criteriilor respective. 
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REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa D 
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 

1.  Art. 456 alin. (2) … 

(2) Consiliul local Ciumani accord următoarele scutiri și reduceri: 

    a) 50% reducere pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;  
    c) 100% scutire pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii 

sociale; 
    d) 100% scutire pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
    e) 50% reducere pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public; 
    f) 50% reducere pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 

care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public; 
     h) 100% scutire pentru clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea 
investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi 
completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;  

    i) 100% scutire pe perioada de 5 ani pentru clădirile afectate de calamităţi naturale,  începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 
    m) 50% reducere pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către 

auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
    n)50% reducere pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 50% 

2.  Art. 464 alin. (2) … 
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 

    a) 50% reducere pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata 
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    b) 50% reducere pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    c) 50% reducere pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata 

pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    d) 100% scutire  pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de 
servicii sociale; 

    e) 100% scutire pentru terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;  
    f) 100% scutire pentru terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;  
    g) 100% scutire pentru terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani;  
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    o) 20% reducere pentru terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea 
funciară pe cheltuială proprie.  

3.  Art. 464 alin. (4) … 
4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată 
de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

 

4.  Art. 469 alin. (2) … 

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 
    (3) 50% reducere de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.  

 

5.  Art. 476 alin. (2) … 

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru: 
    a) 100% scutire pentru lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral 

sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;  
    b) 100% scutire pentru lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, 
republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse 

în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;  
    c) 100% scutire pentru lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

    d) 100% scutire pentru lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării 
operaţiunilor respective. 

 

6.  Art. 485 alin. (1) … 

(1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice: 
    a) 100% scutire pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;  
    b) 100% scutire pentru persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  

    c) 100% scutire pentru instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 
Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;  
    d) 100% scutire pentru fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, 

precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;  
    e) 100% scutire pentru organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială 
şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi 

pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;  
    f) 100% scutire pentru reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.  
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III.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările ulterioare 
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

1) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează 
anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;” 
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  
……………………………………………………………………………… 
   b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege; 
……………………………………………………………………………… 
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice.” 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  

PENTRU ANUL 2020 
 - lei - 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  PENTRU 

ANUL 2021 
-  lei - 

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: 

a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei; 5001) … 202) 5001) … 202) 
b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4) lei;  5011) … 5.0002) … 403) …  5004) 5011) … 5.0002) … 403) …  5004) 

c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) lei; 5.0011) … 25.0002) … 3553) …  5.0004) 5.0011) … 25.0002) … 3553) …  5.0004) 
d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) lei; 25.0011) … 50.0002) … 1.3553) …  25.0004) 25.0011) … 50.0002) … 1.3553) …  25.0004) 
e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) lei; 50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …  50.0004) 50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …  50.0004 

f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei. 250.0001) … 6.1052) … 250.0003)   250.0001) … 6.1052) … 250.0003) 
Art. 4 – (1) În cazul acțiunilor posesorii taxa judiciară de timbru se calculează la o 
valoare carese stabilește la: 

20% din valoarea bunului a cărui 
posesie se solicită 

20% din valoarea bunului a cărui posesie 
se solicită 

(2) Taxa judiciară de timbru pentru acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al 
dreptului de proprietate 
 
 
 
 
 
În cazul cererilor care au ca obiect servituți taxa judiciară de timbru. 

se calculează la o valoare stabilită la 
20% din valoarea bunului asupra 

căruia poartă dezmembrământul. În 
cazul cererilor care au ca obiect 

servituți taxa judiciară de timbru se 
calculează prin raportare la 20% din 
valoarea imobilului asupra căruia se 

solicită constituirea servituții. 

se calculează la o valoare stabilită la 20% 
din valoarea bunului asupra căruia poartă 
dezmembrământul. În cazul cererilor care 

au ca obiect servituți taxa judiciară de 
timbru se calculează prin raportare la 20% 

din valoarea imobilului asupra căruia se 
solicită constituirea servituții. 

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:  
a) stabilirea bunurilor supuse impartelii 3% din valoarea acestora 3% din valoarea acestora 

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui 
coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar; 

50 50 

c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de 
proprietate comuna 

3% din valoarea creantelor a caror 
recunoastere se solicita 

3% din valoarea creantelor a caror 
recunoastere se solicita 

d) cererea de raport  3% din valoarea bunurilor a caror 
raportare se solicita 

3% din valoarea bunurilor a caror 
raportare se solicita 

e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive  3% din valoarea partii de rezerva 
supusa reintregirii prin reductiunea 

liberalitatilor 

3% din valoarea partii de rezerva supusa 
reintregirii prin reductiunea liberalitatilor 

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia  3% din valoarea masei partajabile 3% din valoarea masei partajabile 
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(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in 
cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu  

o singura taxa de 5% din valoarea 
masei partajabile 

o singura taxa de 5% din valoarea masei 
partajabile 

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, formulate potrivit procedurii speciale 
prevăzute la titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 
Cod de procedură civilă, sau, după caz, potrivit Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri 
europene cu privire la cererile cu valoare redusă, cu modificările şi completările 
ulterioare, se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei sau 
valoarea în euro nu depăşeşte echivalentul sumei de 2.000 lei, şi cu 200 lei, pentru 
cererile a căror valoare depăşeşte 2.000 lei sau a căror valoare în euro depăşeşte 
echivalentul sumei de 2.000 lei. 

501) … 2.0002) … 2003) …  2.0004) 
50 

200 

(2) Cererile privind ordonanţa de plată, formulate potrivit procedurii speciale 
prevăzute la titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă, precum şi cererile 
privind emiterea somaţiei europene de plată formulate potrivit Regulamentului (CE) 
nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de 
instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se taxează cu…… lei. 

200 200 

(2^1) Opoziţia la somaţia europeană de plată formulată potrivit art. 16 din 
Regulamentul (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 
decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cererea de reexaminare formulată 
potrivit art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la 
cererile cu valoare redusă se taxează cu….lei 

- 100 

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate 
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de 
procedură civilă, se taxează cu …… lei. 

100 100 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în 
bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță 
președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei, dacă valoarea 
acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei depășește 2.0005) 
lei. 

201) … 502) … 2.0003) …  2004) …2.0005) 201) … 502) … 2.0003) …  2004) …2.0005) 

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele 
morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu 
…… lei. 

100 100 

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele 
judecătorești:  

100 100 

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie 
acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic 
patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.0002) lei, și 
cu 3003) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.0004) lei. 

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004) 501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004) 

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:  
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a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru 
care se solicită recuzarea - …… lei; 

100 100 

b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 100 100 
c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20 20 
d) cereri de perimare - …… lei; 20 20 
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile 
judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei 

20 20 

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în 
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;  

20 20 

g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor  50% din taxa judiciara de timbru pentru 
cererea sau actiunea a carei judecare 

a fost suspendata 

50% din taxa judiciara de timbru pentru 
cererea sau actiunea a carei judecare a 

fost suspendata 

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei; 50 50 
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci 
când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină; 

0,20 0,20 

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 
exemplar de copie - …… leu/pagină; 

1 1 

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau 
situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate 
în arhiva acestora - …… leu/pagină; 

1 1 

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile 
judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare 
exemplar de copie. 

5 5 

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:  
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile 
judecătorești, pentru fiecare titlu executoriu - …… lei; 

20 20 

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei. 50 50 
(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a 
căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este 
mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate 
depăși suma de ……1) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul 
executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu 
……2) lei. 

1.0001) … 100 1) 1.0001) … 100 1) 

(3) In cazul in care prin contestatia la executare silita se invoca, in conditiile art. 712 
alin. (2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la 
fonduS dreptului 

taxa de timbru se stabileste potrivit art. 
3 alin. (1) 

taxa de timbru se stabileste potrivit art. 3 
alin. (1) 

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu ……1) lei, 
dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror 
valoare depășește ……4) lei. 

501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004) 501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004) 

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:  
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să 
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere 
- …… lei; 

20 20 

lnk:CPV%20PRL%201000000%202010%20190
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b)cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 100 lei; când cererile au ca obiect 
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor se taxează cu 1.000 
lei; cereri de ordonanţă asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor 
bancare, formulate potrivit Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru 
ordonanţa asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în 
vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă şi comercială 
- 100 lei; se taxează cu …… lei; 

1001) … 1.0002) 
100 

1.000 

100 

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de 
soluționare a contestației - …… lei. 

20 20 

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:  
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului 
acestora - …… lei; 

300 300 

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în 
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei; 

200 200 

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop 
lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei. 

100 100 

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează: 
a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea 
încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a 
sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în 
scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării 
acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - …… lei; 

100 100 

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor 
născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei; 

100 100 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și 
modele industriale - …… lei. 

300 300 

Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele 
judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind 
falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind 
redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de 
asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu …… lei. 

200 200 

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în 
registrul comerțului se taxează cu …… lei. 

100 100 

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:  
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în 
continuare Codul civil - …… lei;  

200 200 

lnk:LEG%20PRL%2062%202011%200
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b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul 
civil - …… lei; 

100 100 

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - 
…… lei; 

50 50 

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației 
compensatorii - …… lei; 

50 50 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect 
stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției 
părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor 
persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - …… 
lei fiecare cerere; 

20 20 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, 
de taxă de timbru. 

20 20 

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități 
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează: 
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, 
precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui 
înscris - …… lei; 

50 50 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite 
printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei. 

300 300 

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:  
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, 
după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost 
soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei; 

100 100 

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act 
notarial - …… lei. 

20 20 

Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 
188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:  

20 20 

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de 
constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii 
pronunțate se taxează cu …… lei.  

20 20 

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție 
fondul dreptului, se taxează cu …… lei. 

50 50 

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau 
mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei. 

20 20 

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:  
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a 
fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie; 

10 10 

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei; 300 300 
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c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a 
experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în 
celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; 
pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării 
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic 
European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic 
judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau 
ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană - …… lei; 

100 100 

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale 
de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 
200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - …… 
lei.  

100 100 

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: 
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de 
prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei; 

20 20 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, 
dar nu mai puțin de …… lei. 

20 20 

(2) Apelul incident si apelul provocat  se taxeaza potrivit regulilor prevazute 
la alin. (1) 

se taxeaza potrivit regulilor prevazute la 
alin. (1) 

Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei dacă 
se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 
din Codul de procedură civilă. 

100 100 

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept 
material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din 
taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în aceeași ipoteză, 
pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei. 

1001) … 1002) 1001) … 1002) 

(3) Recursul incident si recursul provocat  se taxeaza dupa regulile prevazute la 
alin. (1) si (2) 

se taxeaza dupa regulile prevazute la alin. 
(1) si (2) 

Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după 
caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:  

20 20 

  (2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 

50 50 

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele 
hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei. 

100 100 

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de ……  lei. 100 100 
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire 
invocat. 

100 100 

(3) Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv 
invocat. Recursul împotriva hotărârii pronunţate în acţiunea în anulare se timbrează 
potrivit art. 24, care se aplică în mod corespunzător. 
 

100 100 
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Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite 
de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei. 

20 20 

 
 
 
 
Ciumani,la 14 decembrie  2020 
 
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ   PENTRU LEGALITATE   
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