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Anexa nr. I  
 

Se stabilesc următoarele limite şi cote la impozitele şi taxele locale începând cu data de 
01.01.2014 pentru persoanele fizice, persoanele juridice şi alte categorii de contribuabili 
prevăzuţi în Legea 571/2003, H.C.L. nr. 134/21.11.2013, după cum urmează: 

 
1. Impozitul pe clădiri  
LA PERSOANELE FIZICE se va aplica cota de 0,10 %  asupra valorii impozabile a 
clădirii determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în Legea 
571/2003. 
Pentru determinarea valorilor impozabile satele comunei Miroslava sunt cuprinse în 
următoarele ranguri şi zone: 
 

ZONA A - Rangul IV*) 
Coeficient corecţie 1,10 

ZONA A - Rangul V*) 
Coeficient corecţie 1,05 

ZONA B - Rangul V*) 
Coeficient corecţie 1,0 

Miroslava 
Uricani, Brătuleni, Valea Adâncă, Horpaz, 
Balciu, Găureni, Valea Ursului, Voroveşti 

Dancaş, Ciurbeşti, 
Corneşti, Proselnici 

*) Conform Normelor metodologice pct. 2, de aplicare a art. 247, lit. a) şi lit. c) din Codul 
Fiscal: 
 La rangul IV se încadrează – sate reşedinţă de comună 
 La rangul V se încadrează – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând 
municipiilor şi oraşelor 
 

Valoarea impozabilă (lei/mp) 

Tipul clădirii 

Clădire cu instalaţie 
electrică, de apă, de 

canalizare şi de încălzire 
(condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 

sau încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau 
chimic 

935 555 

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 

254 159 

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 

159 143 

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 

95 63 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădiri 

 

 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe  clădiri în 
proprietate, se face în conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal. 
Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 

urmează: 
- cu 20 %, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la 1 ianuarie a anului fiscal 

de referinta; 
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- cu 10 %, pentru clădirea care are o vechime între 30 şi 50 de ani inclusiv la 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinta; 

 In cazul clădirii utilizate ca locuinţă a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp, 
valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune 
din aceştia. 

În cazul contribuabililor care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă impozitul 
pe clădiri se majorează după cum urmează: 

- cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
- cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
- cu 300 % pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de 

domiciliu; 
 

Impozitul  pe clădiri se  plăteşte  anual,  în  doua rate egale,  până  la  datele  de:  31  
martie şi 30 septembrie inclusiv.  
             Neplata  în  termen  atrage  dupa sine  majorări  de  întârziere  calculate  pentru  fiecare  
lună de  întârziere sau fracţiune de lună,  începând  cu  ziua  imediat  următoare termenului  de 
scadenţă  şi  până  la  data  stingerii  sumei  datorate.  
   
 
 LA PERSOANELE JURIDICE cota impozitului pe clădiri se aplică în procent de 1,5 
% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora conform legilor în 
vigoare. 
 

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte:  
  a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă;  
   b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă. 

 
- Pentru clădirile ale căror valori au fost recuperate integral pe calea amortizării, valoarea 

impozabilă se reduce cu 15%.  
- Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte 
taxe pe clădiri, care reprezeintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului 
de administrare sau de folosinţă , după caz, în condiţiii similare impozitului pe clădiri. 

- Impozitul  pe clădiri se plăteşte  anual,  în  doua rate egale,  prima rată până  la  data  de  
31  martie şi a doua rată până la 30 septembrie inclusiv.  

 
- Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată  la art. 

250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Nedepunerea solicitărilor din partea 
persoanelor interesate în termenul prevăzut de pct. 24.09 al Titlului IX din H.G.R. nr. 44/2004 
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  
se sancţionează cu decăderea. 
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Anexa nr. II  

I M P O Z I T U L 
pe terenurile situate în intravilan sau extravilan 

 
 

Art. 1. (1) Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri pe raza administrativ - 
teritorială a comunei Miroslava, amplasate în intravilan şi încadrate la categoria de folosinţă 
“curţi-construcţii”, datorează impozit/taxă pe teren, în funcţie de rangul localităţii şi zona în 
cadrul localităţii, după cum urmează : 

 
ZONA A - Rangul IV 

cuprinde satele : 
ZONA A - Rangul V 

cuprinde satele : 
ZONA B - Rangul V  

cuprinde satele : 
Miroslava 

 
(lei/ha) 

Uricani, Brătuleni, Valea Adâncă, Horpaz, 
Balciu, Găureni, Valea Ursului, Voroveşti 

(lei/ha) 

Dancaş, Ciurbeşti, Corneşti, Proselnici 
 

(lei/ha) 
Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice 

889 1067 711 853 534 641 

 
 

Art. 2. Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate pe raza administrativ - 
teritorială a comunei Miroslava, situate în intravilanul localităţilor, încadrate la alte categorii de 
folosinţă decât “curţi-construcţii”, datorează impozit/taxă pe teren, conform tabelului de mai 
jos: 

          

Categoria de folosinţă : 

ZONA A - Rangul IV 
cuprinde satele : 

ZONA A - Rangul V 
cuprinde satele : 

ZONA B - Rangul V 
cuprinde satele : 

Miroslava 
 

(lei/ha) 

Uricani, Brătuleni, Valea Adâncă, 
Horpaz, Balciu, Găureni, Valea Ursului, 

Voroveşti 
(lei/ha) 

Dancaş, Ciurbeşti, 
Corneşti, Proselnici 

 
(lei/ha) 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Persoane fizice Persoane 
juridice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Arabil 30,80 36,96 28 33,60 21 25,20 

Păşuni  23,10 27,72 21 25,20 19 22,80 

Fâneţe  23,10 27,72 21 25,20 19 22,80 

Vii 50,60 60,72 46 55,20 35 42 

Livezi  58,30 69,96 53 63,60 46 55,20 

Păduri şi alte terenuri cu 
vegetaţie forestieră 

30,80 36,96 28 33,60 21 25,20 

Terenuri cu ape 16,50 19,80 15 18 13 15,60 

Drumuri şi căi ferate X X X X X X 

Terenuri neproductive X X X X X X 

Coeficientul de corectie este inclus în impozit conform tabelului de mai sus. 
 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie

IV 1,10 

V 1,00 
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Art. 3. Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate pe raza administrativ - 

teritorială a comunei Miroslava, situate în extravilanul localităţilor, datorează impozit/taxă pe 
teren, conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă 
Persoane 

fizice 
 [lei /ha] 

Persoane 
juridice 
 [lei /ha] 

0 1 2 3 

1. Teren cu construcţii 30 36 

2. Arabil 49 59 

3. Păşune 27 32 

4. Fâneaţă 27 32 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 54 65 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X X 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 55 66 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X X 

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

15 18 

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

X X 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 7 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 33 40 

9. Drumuri şi căi ferate X X 

10. Teren neproductiv X X 
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Anexa nr. III  
T A X A  

asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică 
 

Art. 1. Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică, datorează 
taxe, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

I. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

lei/200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta 

1. 
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 
la 1.600 cm3 inclusiv 

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 

7. 
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până 
la 12 tone inclusiv 

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 

 
Autovehiculele hibrid şi electrice sunt scutite de la plata impozitului, cu 75% 

din valoarea acestuia. 
Sunt considerate autovehiculele hibrid şi/sau electrice: 
a) autovehiculele care pot fi operate, în tot sau în parte, electric, hibrid sau 

cu motor electric; 
b) toate autovehiculele trebuie să treacă clasa de mediu 2005. 
 

II. Vehicule înregistrate 

 1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 

 1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 

 1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 

 2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 100 lei/an 

 
 
Art. 2 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul pe mijlocul de 

transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  
     

Masa totală maximă autorizată 
Impozit 
- lei - 

a) Până la 1 tonă inclusive 9 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 

d) Peste 5 tone 64 
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  Art. 3 În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport 
este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  
     

Mijlocul de transport pe apă Impozit - lei/an -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 

3. Bărci cu motor 210 

4. Nave de sport şi agrement*) 560 

5. Scutere de apă 210 

6. Remorchere şi împingătoare:  

a) până la 500 CP inclusiv 559 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 909 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1398 

d) peste 4.000 CP 2237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 182 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv 280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 490 

 *) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a Codului 
Fiscal 

 
În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport se stabileste prin act 
normativ emis de Guvernul României. 

 
Acordarea bonificaţiei: 
 
Pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului pe clădiri datorat  pentru  

întregul  an  de  către  persoanele  fizice,  până  la  data  de  31  martie  a anului  
fiscal,  se  acordă  o  bonificatie   de  10%.  

Pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului pe teren (intravilan şi extravilan) 
datorat  pentru  întregul  an  de  către  persoanele  fizice,  până  la  data  de  31  
martie a anului  fiscal,  se  acordă  o  bonificatie   de  10%.  

Pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului pe mijloace de transport datorat  
pentru  întregul  an  de  către  persoanele  fizice,  până  la  data  de  31  martie a 
anului  fiscal,  se  acordă  o  bonificatie   de  10%.  
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Anexa nr. IV  
 

A. TAXA 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

 
Art. 1. (1) Persoanele care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie 

prevăzută de capitolul V din Titlul IX al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trebuie să 
plătească taxe, înainte de eliberarea actului solicitat, după cum urmează : 

1. pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se 
solicită : 

 
Nr. 
crt. 

Suprafaţa (m/p) Taxa (lei) 

00 01 02 
A Până la 150 mp inclusiv 6 
B Între 151 si 250 mp inclusiv 7 
C Între 251 si 500 mp inclusiv 9 
D Între 501 si 750 mp inclusiv 12 
E Între 751 si 1000 mp inclusiv 14 
F Peste 1000 mp 14+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depaseste 1.000 mp 
 

1. (1)Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată 
a lucrării inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă şi 
anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se 
calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea 
autorizaţiei de construire în conformitate cu proiectul prezentat. În cazul lucrărilor de construire 
a clădirilor proprietatea persoanelor fizice dacă valoarea de proiect declarată în cererea pentru 
eliberarea autorizaţiei de construire este mai mică decât valoarea impozabilă determinată în 
condiţiile Legii 574/2003 taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50 %, după 
caz, asupra valorii impozabile. 

La terminarea lucrărilor beneficiarii autorizaţiei de construire, în termen de 15 zile de la 
data expirării termenului de executare stabilit prin aceasta sunt obligaţi să declare structurii de 
specialitate (biroului de urbanism) valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei 
pentru autorizaţie de construire. Structura de specialitate va regulariza această taxă pe baza 
valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant în termen de 15 zile de la data expirării 
termenului de executare stabilit prin autorizaţia de construire. 

Pentru persoanele fizice în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant 
este mai mică decât valoarea determinată regularizarea taxei se va face pe baza valorii calculate. 

În cazul persoanelor juridice valoarea de proiect care se ia în calcul pentru stabilirea taxei 
pentru autorizare corespunde valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente cuprinse în 
devizul general al investiţiei la capitolul IV „cheltuieli pentru investiţia de bază”, întocmit 
potrivit HG 376/1994. 

(2) Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, necesare studiilor geotehnice, 
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum 
şi altor exploatări, taxa datorată se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren 
afectat de foraj sau de excavaţie cu valoarea de   8 lei 

(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este 
egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.  

(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, ori 
campinguri este egală cu 2%  din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.  

(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea panourilor de 
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afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 8 lei  pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de 
construcţie. 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele 
prevăzute în alt alineat al prezentului articol, este egală cu 1 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.  

(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii este 
egală cu 0,1%  din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului 
pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se 
modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.  

(8) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este 
egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

(9) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu este de  13,00 lei  pentru fiecare racord. 

(10) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean se stabileşte în sumă de 15,00 lei. 

(11) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 9 lei. 
(12) Pentru taxele prevăzute mai sus, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 

construcţie, se aplică următoarele reguli : 
a. taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana 

care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului ; 
b. în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 

zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să 
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate 
al consiliului local al comunei Miroslava; 

c. până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind 
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate din cadrul consiliului local al 
comunei Miroslava , are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de 
construire. 

(13) Taxa pentru acord unic - persoane fizice - 35,00 lei. 
    - persoane juridice – 100 lei 
(14) Taxa de urgenţă pentru eliberarea certificatului de urbanism 
  - persoane fizice –        500 lei. 
    - persoane juridice – 1.000 lei 
 
(15) Taxa de urgenţă pentru eliberarea autorizaţiei de construire   
  - persoane fizice –        500 lei. 
    - persoane juridice – 1.000 lei 
 (16) Taxa pentru avizul primarului: 
 - persoane fizice (favorabil sau nefavorabil) – 15 lei 
 - persoane juridice (nefavorabil)      – 15 lei 
 - persoane juridice (favorabil)   – 150 lei  
 (17) Taxă pentru eliberarea planurilor de situaţie – 15 lei 
 (18) Taxă extras din P.U.Z sau P.U.G. existent – 1 leu/pag. 
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B. T A X A 

 
Pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică 

 şi a altor autorizaţii similare: 
 
Art. 1. Pentru eliberarea/vizarea acordului de funcţionare privind desfăşurarea unei activităţi 

economice taxa este de 100 lei/an pentru societăţi comerciale şi 50 lei/an pentru A.F., I.F., Î.I.   
Art. 2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 17,00 lei. 
 
Art. 3. Pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri taxa este  de:  
a) 13,00 de lei/mp sau fracţiune de mp la scara de 1:500;    
b) 19,00 de lei/mp la scara de 1 : 1000 ;     
c) 25,00 de lei/mp la scara de 1 : 1500  
 
Art. 4. Pentru eliberarea certificatului de producător taxa este de 17 lei  lei.    Taxa pentru 

viza trimestriala a acestuia este de 4,00 lei  . 
 Art. 5 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii 

de alimentatie publica având cod CAEN 5530 - restaurante si 5540 – baruri, cf. art. 268 din 

Codul Fiscal, se stabileşte în funcţie de suprafaţa unde îşi desfăşoară activitatea, după cum 

urmează: 

- între 1 şi 20 mp taxa este de 500 lei/an; 

- între 21 şi 40 mp taxa este de 1000 lei/an; 

- între 41 şi 60 mp taxa este de 1500 lei/an; 

- între 61 şi 80 mp taxa este de 2000 lei/an; 

- între 81 şi 100 mp taxa este de 2500 lei/an; 

- peste 101 mp taxa este de 3000 lei/an. 

 
Anexa nr. V  

 
A. T A X A 

PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 
 Art. 1. (1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza 
unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei 
pentru servicii de reclamă şi publicitate care este de 3% din valoarea cuprinsă în contract. Din 
valoarea contractului se va scade T.V.A.-ul.  
 

B. T A X A 

PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 

 Art. 1.  Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate într-ul loc public datorează plata taxei anuale care se calculează prin 
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului cu 
suma stabilită de consiliul local, după cum urmează:  

a. în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate economică, 
suma este de 32  lei/mp sau fracţiune de mp. 

b. În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, 
suma este de 24 lei lei/mp sau fracţiune de mp. 
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c. Taxa pentru închiriere teren pentru amplasare panou publicitar este de 100 lei/mp/an 
sau fracţiune de mp. 

Art. 2 Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi 
publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale pe raza 
cărora se efectuează publicitatea o taxă de reclamă şi publicitate de 3,3 % din valoarea 
contractului exclusiv T.V.A. 

Art. 3. Contribuabilii care datorează taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate în 
forma prezentată la art. 1 lit. (a-b) din prezenta anexă, sunt obligaţi să depună anual la 
compartimentul de specialitate contabilitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
Consiliului Local al comunei Miroslava declaraţia anuală de impunere. 
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Anexa nr. VI  
I M P O Z I T U L 

pe spectacole 
 

Art. 1. (1) Orice persoană care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi 
discotecă datorează impozitul pe spectacole care se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în 
care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează : 

1. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează : 

a. în cazul unui spectacol de teatru, ca 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 altă competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este 
de 2% .  

b. în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. (a) cota de impozit 
este egală cu 5%.  

 
(2) Persoana  care datorează impozitul pe spectacole are următoarele obligaţii :  
a. să înregistreze biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate 

contabilitate al consiliului local al comunei Miroslava ; 
b. să asigure, la cererea compartimentului de specialitate a consiliului local al comunei 

Miroslava, documentele justificative  
privind calculul şi plata impozitului pe spectacole. 
 
Art. 2. (1) Orice persoană care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi 

discotecă datorează impozitul pe spectacole care se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în 
care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează : 
 

a. În cazul videotecilor – 0.130 lei/mp . 
b. În cazul discotecilor – 0,260 lei/mp  . 

 
(2) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor menţionate la alineatul 

(I) se aplică coeficientul de corecţie pozitivă după cum urmează : 
 

Rangul localităţii Coeficient de 
corecţie 

IV 1,10 
V 1,00 
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Anexa nr. VII  
T A X A 

hotelieră 
 
 Art. 1. (1) Pentru şederea în hoteluri sau alte unităţi de cazare, declarate conform legii, 
persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani datorează taxa hotelieră în coeficient de 1% aplicat la 
tarifele practicate de unitate pentru fiecare zi de şedere, indiferent de durata sejurului.  

(2) În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, cota taxei se datorează 
pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare. 
 
 
Anexa nr. VIII  

T A X E     L O C A L E 
 
 Art. 1. (1) Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia plăţii taxelor locale, în 
cuantumurile stabilite în tabelul de mai jos şi după procedura stabilită de normele 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Miroslava. 
 (2) Modelul permisului de parcare şi procedura de evidenţiere sunt stabilite prin normele 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Miroslava. 

(3) Modelul de cerere şi cel al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru depozitarea de materiale este stabilit prin normele Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local al comunei Miroslava. 
 (4) Modelul cererii şi cel al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru realizarea de lucrări sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local al comunei Miroslava. 
 (5) Modelul abonamentului şi al biletului valoric, precum şi procedura de evidenţiere a 
acestora pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în pieţe, târguri, în oboare, 
standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri sunt stabilite prin 
normele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Miroslava. 
 (6) Modelul biletelor sau abonamentelor şi procedura de evidenţiere a acestora pentru 
intrarea în parcuri, în grădini zoologice, în grădini botanice, în târguri, în bâlciuri, la ştranduri, la 
expoziţii, la locuri de agrement sau alte similare, sunt stabilite prin normele Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Miroslava. 
 (7) Modelul cererilor pentru obţinerea autorizaţiei pentru ocuparea terenurilor cu 
construcţii provizorii, modelul autorizaţiei pentru ocuparea terenurilor cu oricare dintre aceste 
situaţii precum şi procedura de evidenţiere sunt stabilite prin normele Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Miroslava. 
  (8) Modelul biletului de intrare la vizitarea obiectivelor şi procedura de evidenţiere a 
acestora sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
Local al comunei Miroslava. 
 

Nr. 
Art
icol 

Denumirea serviciului prestat, a actului întocmit şi eliberat,  etc. 
Cuantumul 
taxei (lei) 

00 01 02 
 A. Utilizarea temporară a locurilor publice 
01 Pentru realizarea unor lucrari pe domeniul public (lei/mp/zi) 7,00 
02 Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in locuri 

publice(lei/mp/zi) 
10,00 

      B. –Detinerea de catre persoanele fizice in proprietate sau folosinta , dupa caz , de 
utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit 

 
00 01 02 
01 Tractoare (lei/bucată/zi) 3,00 
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02 Motocultoare  (lei/bucată/zi) 1.00 
03 Motocositoare (lei/bucată/zi) 0,60 
04 Pluguri cu tracţiune animală (lei/bucată/zi) 0,12 
05 Cultivatoare (lei/bucată/zi) 0,36 
06 Grape cu tracţiune mecanică – toate tipurile (lei/bucată/zi) 0,36 
07 Combinatoare (lei/bucată/zi) 0,36 
08 Semănători cu tracţiune mecanică (lei/bucată/zi) 1,80 
09 Semănători cu tracţiune animală (lei/bucată/zi) 0,24 
10 Maşini pentru plantat cartofi (lei/bucată/zi) 1,80 
11 Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte (lei/bucată/zi) 0,36 
12 Maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică (lei/bucată/zi) 0,48 
13 Maşini pentru erbicidat (lei/bucată/zi) 0,48 
14 Combine autopropulsate pentru recoltat (lei/bucată/zi) 1,80 
15 Cositori cu tracţiune mecanică (lei/bucată/zi) 1.20 
16 Remorci pentru tractor (lei/bucată/zi) 1,80 
17 Autovehicule pentru transport marfă (lei/bucată/zi) 3,00 
 C. Taxe speciale pentru avize, eliberari, verificari documente  

18 Eliberare aviz de functionare pentru societati comerciale (lei/an) 100,00 
19 Eliberare aviz de functionare pentru P.F.A., A.F. (lei/an) 50,00 
20 Eliberari copii planuri parcelare persoane juridice (lei/copie) 25,00 
21 Eliberari copii protocol persoane juridice (lei/pag) 25,00 
22 Eliberari copii anexe validare persoane juridice (lei/pag) 50,00 
23 Duplicate certificate de urbanism sauautorizatii pierdute sau deteriorate, 

impreuna cu intreaga documentatie (lei/pag) 
1 

24 Copii planuri incadrare in zona (lei/pag) 5 
25 Eliberari copii dupa diverse documente arhivate in unitate (lei/pag) 1 
26 Verificari amplasari terenuri cumparate 20 
27 Verificari, eliberari diverse acte la solicitarea persoanelor juridice 

(lei/solicitare) 
100 

28 Aviz extinderi utilitati domeniul public 500 
29 Aviz extinderi utilitati domeniul privat 500 
30 Eliberari copii planuri parcelare persoane fizice (lei/copie) 5 
31 Eliberari copii protocol persoane fizice (lei/pag) 5 
32 Eliberari copii anexe validare persoane fizice (lei/pag) 1 

 
 Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de 
circulatie si  autorizare de circulatie pentru probe: 
 
 

Nr. 
crt. 

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor: Suma 

1 Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3500 kg, inclusiv 60 
2 Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata peste 3.500 kg, inclusiv 145 
3 Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor 

neinmatriculate permanent sau temporar 
10 

4 Taxe  de  autorizare a  circulatiei pentru  probe a  autovehiculelor si remorcilor 414 
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Anexa nr. IX  
ALTE  T A X E  LOCALE 

Pentru deţinerea de vehicule lente 
 

 Art. 1. Contribuabilii proprietari sau deţinătorii cu orice titlu de vehicule lente pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Miroslava au obligaţia plăţii taxei pe vehiculele lente, după 
cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea vehiculului lent Cuantumul 
taxei 

(lei/an/vehicul) 
00 01 02 

 
01 Autocositoare  33,00 
02 Autoexcavator  (excavator pe autoşasiu) 33,00 
03 Autogreder  33,00 
04 Autoscreper  33,00 
05 Autostivuitor  33,00 
06 Buldozer pe pneuri 33,00 
07 Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje 33,00 
08 Compactor autopropulsat 28,00 
09 Electrocar cu echipamente : sudura, grup electrogen, pompa etc. 28,00 
10 Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 38,00 
11 Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 28,00 
12 Excavator pe pneuri 28,00 
13 Freza autopropulsată pentru canale 28,00 
14 Freza autopropulsată pentru pământ stabilizat 28,00 
15 Freză rutieră 28,00 
16 Încărcător cu o cupă pe pneuri 28,00 
17 Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 28,00 
18 Macara cu greifer 20,00 
19 Macara mobilă pe pneuri 28,00 
20 Macara turn autopropulsată 20,00 
21 Maşina autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente 21,00 
22 Maşina autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 21,00 
23 Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asflatice la 

drumuri 
21,00 

24 Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor 21,00 
25 Maşină autopropulsată pentru forat 23,00 
26 Maşina autopropulsată pentru turnat asfalt 27,00 
27 Plug de zăpadă autopropulsat 28,00 
28 Saşiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn  28,00 
29 Tractor pe pneuri 28,00 
30 Troliu autopropulsat 28,00 
31 Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 22,00 
32 Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 6,00 
33 Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 6,00 
34 Vehicul pentru marcarea drumurilor 6,00 
35 Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 6,00 
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Art.  2 Taxe pasunat, adapostire si intretinere animale nesupravegheate, eliberari acte, 
oficieri casatorii: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului prestat/solicitării/actului, etc Cuantumul 
taxei 

speciale 
00 01 02 

01. - Păşunatul animalelor pe islazul comunal 
00 01 02 

 
01.01 Bovine, de peste 2 ani (lei/bucată/an) 8,00 
 Cabaline  peste 2 ani 20,00 
01.02 Bovine,de până la 2 ani (lei/bucată/an) 5,00 
 Cabaline pina la 2 ani 10,00 
01.03 Ovine, caprine de  până la 1 an (lei/bucată/an) 1,50 
01.04 Ovine, caprine de peste 1 an (lei/bucată/an) 3,00 
 
02. – Adăpostirea şi întreţinerea animalelor nesupravegheate până la preluarea acestora 

de către stăpân, proprietar, administrator: 
02.01 Bovine, cabaline de peste 1 an (lei/bucată/zi) 100,00 
02.02 Bovine, cabaline de până la 1 an (lei/bucată/zi) 50,00 
02.03 Ovine, caprine de  până la 1 an (lei/bucată/zi) 10,00 
02.04 Ovine, caprine de peste 1 an (lei/bucată/zi) - 

: 
00 01 02 

03. – Acte  eliberate la solicitarea persoanelor interesate pentru : 
00 01 02 

03.01 Certificat de atestare fiscala persoane fizice si juridice în regim normal de 
48 ore -  lei/exemplar 

4,00 

 Certificat de atestare fiscala persoane fizice si juridice la urgenţă (2ore) 
necesar pentru vânzarea clădirilor şi terenurilor 

50,00 

03.02 Bilet de proprietate animale(bovine,cabaline,porcine,caprine) lei/cap 2,0 
03.04 Adeverinta de rol, de venituri etc. în regim normal de 48 ore  2,0 
 Adeverinta de rol la urgenţă (2 ore) în cazul vânzărilor de clădiri şi teren 50,00 
03.05 Eliberare anexa I 50,00 
03.06 Duplicate certificate de nastere, casatorie, de deces-exceptie cazuri 

speciale (modificari) 
5,00 

03.07 Set formulare cerere certificat de urbanism -  lei/exemplar 10,00 
03.08 Set formulare cerere autorizaţie de construcţie-  lei/exemplar 10,00 
03.09 Formular fişă tehnică-  lei/exemplar 3,00 

03.10 Formulare anexe(înştiinţare începere lucrări) -  lei/exemplar 6,00 
 04. –Oficiere căsătorie şi întocmire acte :  

00 01 02 

04.01 Oficiere casatorie sambata  50,00 
04.02 Oficiere casatorie duminica 50,00
04.03 Oficiere casatorie in zilele lucratoare  15,00
04.05 Transcriere certificate, rectificari acte 20,00 
04.06 Eliberări duplicate certificate stare civilă 5,00 
04.07 Contractelor de arendă sau închiriere (lei/act întocmit) 5 
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Anexa nr. X  
T A X E     

S P E C I A L E 
 
 Art. 1. (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliul local Miroslava, aprobă instituirea taxelor speciale. 
     (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice 
locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 
     (3) Prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local Miroslava, s-au stabilit condiţiile şi 
sectoarele de activitate în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalităţile de consultare şi de 
obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor respective. 
     (4) Hotărârea luată de consiliul local, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la 
persoanele fizice şi juridice plătitoare va fi afişată la sediul acestuia sau vor fi publicate în presă, 
după caz. 
     (5) Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 
zile de la afişarea sau publicarea acesteia. După expirarea acestui termen consiliul local se 
întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 
     (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc 
de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un 
cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost 
înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de consiliul local. 

(8) Taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială  ale bugetului local fiind 
utilizate pentru scopul în care au fost înfiinţate. Sumele neutilizate în anul curent se reportează 
pentru anul următor cu aceeaşi destinaţie. Taxele speciale se stabilesc cu începere de la 
01.01.2014 după cum urmează : 

 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului prestat/solicitării/actului, etc Cuantumul 
taxei 

speciale 
00 01 02 

01. – Măsurări, remăsurări, alinieri proprietăţi de către serviciul comunitar de 
cadastru şi agricultură din subordinea consiliului local: 

00 01 02 
 

01.01 Remăsurări proprietăţi extravilane la solicitarea persoanelor interesate 50 
01.02 Aliniere/realiniere/remăsurare proprietăţi intravilane la solicitarea 

persoanelor interesate, în vederea îngrădirii proprietăţii  
50 

01.03 Realiniere proprietăţi intravilane, la solicitarea persoanelor interesate, în 
vederea îngrădirii 

50 

 
02. – Închirieri 

02.01 Închirierea sălii căminului cultural pentru petreceri ocazionale 
(lei/petrecere) 

50,00 

02.02 Închirierea sălii căminului cultural pentru şedinţe şi/sau adunări de partid 
(lei/şedinţă) 

50,00 

02.03 Închirierea sălii căminului cultural pentru nunti 100,00 
02.04 Închiriere teren pe perioada organizării zilelor comunelor (lei/mp/zi) 5 

03.Alte servicii oferite la solicitarea persoanelor interesate 
03.01 Afişarea diferitelor anunţuri publicitare (lei/anunţ/zi) 0,50 
03.02 Afişarea anunţurilor publicitare pentru certificatele de urbanism şi 0,50 
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autorizaţiile de construire (lei/anunţ/zi) 
03.03 Xerocopierea diferitelor acte şi/sau documente (lei/xerocopie) 0,20 
04. – Contribuţii pentru buna funcţionare a Serviciului Public de Pompieri 

Civili:
 

04.01 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului public 
de pompieri civili (lei/societate comercială/an) 

0 

04.02 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului public 
de pompieri civili (lei/P.F/A.F./an) 

0 

04.03 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului public 
de pompieri civili (lei/gospodărie/an) 

0 

05. – Consultarea arhivei deţinute de Consiliul Local: 

05.01 Consultarea arhivei la solicitarea persoanelor interesate (lei/solicitare) 5,00 
 
  06. Contributii ale cetatenilor pentru fonduri de dezvoltare regionala:     

06.01 Contributia comunitatii la Agentia Regionala de Dezvoltare Nord- est  
(lei/ locuitor) 

0 

  07. Contributii paza: 
07.01 Persoanele care nu corespund cerintelor legii prentru a indeplini atributii 

de paza sau care, datorita ocupatiilor profesionale ,nu pot sa execute 
serviciul de paza , au obligatia platii contravalorii  prestatiilor datorate in 
cuantum de (lei/persoana/an) 

0 

07.02 Persoanele care deţin proprietăţi în comuna Miroslava şi nu au domiciliul sau reşedinţa 
pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contribuţii în bani, în funcţie de natura 
proprietăţilor, întinderea acestora şi rotaţia pazei specifică fiecărui sat al comunei 

Miroslava, după cum urmează: 
Lit. 
A 

Suprafaţa în m.p. pentru terenurile situate în intravilan, indiferent de 
categoria de folosinţă 

Cuantumul 
contribuţiei 

lei/rotaţie a pazei 
Lei noi

A. 01 Până la 1000 mp  
A. 02 Între 1001 mp – 2500 mp 0 
A. 03 Între 2501 – 5000 mp 0
A. 04 Între 5001 – 7500 mp 0
A. 05 Între 7501 – 10.000 mp 0
A. 06 Între 10.001 – 15.500 mp 0
A. 07 Între 15.501 – 20.000 mp 0
A. 08 Peste 20.001 mp 0
Lit. 
B. 

Suprafaţa în m.p. pentru casele de locuit, casele de vacanţe, anexele 
gospodăreşti şi alte construcţii: 

Cuantumul 
contribuţiei 

lei/rotaţie a pazei

B. 01 Până la 25 mp 0
B. 02 Între 26 mp – 50 mp 0
B. 03 Între 51 – 75 mp 0
B. 04 Între 76 – 100 mp 0
B. 05 Între 101 – 150 mp 0
B. 06 Între 151 – 200 mp 0
B. 07 Între 201 – 250 mp 0
B. 08 Peste 251 mp 0
08. – Folosirea fâneţei proprietatea Primariei 

08.01 Folosirea fâneţei de către persoanele fizice sau juridice interesate în 
scopul recoltării producţiei de pe aceasta în anul 2014(lei/hectar/an) 

75,00 
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ANEXA  XI 
    TAXE  EXTRAJUDICIARE  DE TIMBRU 
  

Nr. Extras   din norma juridica Nivelurile stabilite 
pentru anul 2014 lei 

RON 
I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, 

altele decit cele  eliberate de instante, Ministerul 
Justitiei,  si de notarii publici  

 
 
 
 

1. - eliberarea  adeverintelor, certificatelor si a 
oricaror alte inscrisuri  prin care se atesta un fapt   
sau o situatie  

2 

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

 

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

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

 

                          - pentru animale sub 2 ani 2 
                          - pentru animale peste 2 ani 4 

4. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 2 
5. Inregistrarea, la cerere,  in actele de stare civila, 

a schimbarii numelui, prenumelui ori sexului 
13 

6. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila, a 
desfacerii casatoriei  

2 

7. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare 
civila romane, a actelor de stare civila, intocmite 
de autoritatile straine 

2 

8. Reconstituirea si intocmirea ulterioara , la cerere, 
a actelor de stare civila 

2 

9. Eliberarea altor certificate de stare civila, la 
cerere,  in locul celor m pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate   

2 
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