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          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   Anexa nr.9 la HCL nr.2/2012 
          TRAŞC~ FLAVIUS IULIAN         
 

TAXE SPECIALE 
 
1. Taxe speciale privind protecţia civilă, stabilite în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local Băile Olăneşti nr.26/29.04.2004: 
 

Nr 
crt 

Denumire 
categorie construcţie 

Cuantum 
taxă 

1)  Construcţii de locuinţă, cu suprafaţă desfăşurată sub 100 mp 0,60 lei/mp 
2)  Construcţii de locuinţe, cu suprafaţă desfăşurată peste 100 mp 0,70 lei/mp 
3)  Plan Urbanistic General (P.U.G.) 300 lei / 

documentaţie 
tehnică 

4)  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 240 lei / 
documentaţie 

tehnică 
5)  Plan Urbanistic Detaliu (P.U.D.) 60 lei / 

documentaţie 
tehnică 

6)  Lucrări de racorduri şi branşament în reţelele publice de apă, 
gaze, termice, electrice, telefonie, televiziune prin cablu 
(excepţie locuinţe şi anexe gospodăreşti) 

72 lei / 
instalaţie 

7)  Lucrări construcţii tronsoane de drum rutier, C.F., forestiere 72 lei / 
documentaţie 

tehnică 
8)  Lucrări construcţii poduri, viaducte, alte lucrări de treceri 72 lei / 

documentaţie 
tehnică 

9)  Lucrări instalaţii tehnologice industriale 144 lei / instalaţie 
10)  Construcţii pentru instituţii publice şi servicii cu suprafaţa 

desfăşurată sub 100 mp 
 

0,60 lei/mp 
11)  Construcţii pentru instituţii publice şi servicii cu suprafaţa 

desfăşurată peste 100 mp 
0,70 lei/mp 

12)  Construcţii sedii societăţi şi agenţi economici, spaţii 
comerciale, hoteluri cu suprafaţa desfă]urată sub 100 mp 

0,60 lei/mp 

13)  Construcţii sedii societăţi şi agenţi economici, spaţii 
comerciale, hoteluri cu suprafaţa desfăşurată peste 100 mp 

0,70 lei/mp 

14)  Construcţii hale industriale, spaţii expoziţionale, magazine en-
gros, alte spaţii tehnico-edilitare cu suprafaţa desfăşurată sub 
100 mp 

0,60 lei/mp 

15)  Construcţii hale industriale, spaţii expoziţionale, magazine en-
gros, alte spaţii tehnico-edilitare cu suprafaţa desfăşurată peste 
100 mp 

0,70 lei/mp 

 

* Pentru achitarea taxei de protecţie civilă pentru construcţiile cu caracter special, altele 
decât cele nominalizate în Legea nr.481/2004, republicata, solicitanţii se vor adresa 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" Valcea. 
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2. Taxe speciale privind eliberarea unor documente în regim de urgen\`, stabilite în 
conformitate cu prevederile Hot`rârii Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti 
nr.32/29.05.2005:  

 

Nr 
crt 

Denumire 
taxa 

Cuantum 
taxă 

   1. Tax` urgenţă  eliberare certificat de urbanism 42,00 lei 
   2. Tax`urgenţă  eliberare autorizaţie de construire/desfiinţare 144,00 lei 
   3. Tax` urgenţă  eliberare certificat fiscal 42,00 lei 
   4. Tax` urgenţă  eliberare adeverinţă rol agricol 42,00 lei 

 
 

*) Termenul de urgen\` în`untrul c`uia se pot elibera documentele men\ionate la pct.2 este 
definit ca interval de timp, m`surat în zile lucr`toare astfel: 

- pentru certificate de urbanism: minim 24 ore, maxim 72 ore; 
- pentru autoriza\ia de construire/desfiin\are: minim 24 ore, maxim 72 ore; 
- pentru certificate fiscale: minim 24 ore, maxim 48 ore; 
- pentru adeverin\e rol agricol: minim 24 ore, maxim 48 ore. 

3. Taxe speciale privind finanţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Băile Olăneşti, stabilite prin Hotărâre Consiliului Local nr. 31/29.04.2011: 
-taxa aferentă procedurii de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă = 500 lei. 
4. Taxe speciale stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/29.04.2011 privind 
unele măsuri  referitoare la oprierea, staţionarea şi parcarea neregulamentară a 
vehiculelor/autovehiculelor pe domeniul public sau privat al oraşului Băile Olăneşti: 
1. Pentru operaţiunea de blocare/deblocare a vehiculelor/autovehiculelor sau remorcilor de 
percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele 
taxe: 
a) 50 lei pentru vehicule/autovehiculelor sau remorcilor; 
b) 20 lei pentru fiecare 12 ore de întârziere. 
2. Din sumele încasate prin activitatea de blocare/deblocare, 80% revin Serviciului A.D.P. 
Băile Olăneşti, iar diferenţa se constituie venit la bugetul local. 
3. Pentru activitatea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor/autovehiculelor se 
percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele 
taxe: a) 200 lei pentru ridicarea şi transportul vehiculului/autovehiculului; 

   b) 20 lei pentru activitatea de depoziatre şi staţionare; 
         c) 170 lei în cazul în care contravenientul doreşte achitarea taxei pe loc. 
4. În cazul în care, alături de sancţiunea principală a amenzii contravenţionale se aplică mai 
multe măsuri complementare (blocare, ridicare, transport, depozitare etc.), tarifele se vor 
percepe distinct, pentru fiecare măsură în parte. 

Anularea creanţelor fiscale 
Privitor la stabilirea impozitelor şi taxelor pt. anul 2013, propun ca debitele 

restante la data de 31.12.2012 aflate în sold şi care sunt mai mici de 10 lei, să fie 
anulate conform art.178, alin (2) şi (3) din Ordonanţa  92/2003, privind anularea 
creanţelor fiscale. 
  “(2) Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici 
de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate 
de debitori. 
    (3) În cazul creanţelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (2) 
reprezintă limita maximă până la care, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot 
stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate.” 
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              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  Anexa nr.10 la HCL nr.2/2012 
               TRAŞC~ FLAVIUS IULIAN         
         

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
 

____ 
Nr. 
crt. 

Extras din norma juridică 
- lei - 

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, 
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele 

instituţii publice 

1. 

Eliberarea de către organele administraţiei publice 
centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de 
instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt 
în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a 
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri 
prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia 
acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă 
extrajudiciară de timbru mai mare 

2 

2. Eliberarea certificatului de producător 

Punct abrogat prin art. 80 
lit. i) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 36/2002 
privind impozitele şi taxele 
locale 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, 
pe cap de animal: x 

- pentru animale sub 2 ani 2 3. 

- pentru animale peste 2 ani 2 
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii 
asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de 
proprietate: 

x 

- pentru animale sub 2 ani 2 
4. 

- pentru animale peste 2 ani 5 

5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală 

Punct abrogat prin art. 1, 
pct. 144 din Legea nr. 
174/2004 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală 

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a 
altor certificate medicale folosite în justiţie 2 

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a 
schimbării numelui şi sexului 15 
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9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a 
desfacerii căsătoriei 2 

10. 
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă 
române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile 
străine 

2 

11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a 
actelor de stare civilă 2 

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor 
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 

CAPITOLUL II 
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în 

acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 
Acte de identitate: x 
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate 
pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea 
valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini 
şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea 
menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
reşedinţei cetăţenilor români 

5 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului 
sau a reşedinţei 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor 
străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 6 

1. 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate 
şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau 
deteriorate 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 

2. 
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice 
privind furnizarea unor date din Registrul permanent de 
evidenţă a populaţiei 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 

CAPITOLUL III 
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de 

conducere 
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o 
şcoală de conducători de autovehicule: x 

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule 
din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 6 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 
autovehicule din categoria A 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau 
subcategoriile B, B1, B+E 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 

1. 

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule 28 
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din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, 
D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 
autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau 
subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru 
autovehicule din categoriile C+E, D+E 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 

2. 

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost 
anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse 
în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost 
respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi 
categorii a permisului de conducere, precum şi pentru 
persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători 
de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, 
B1, B+E 

84 

3. 
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost 
anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse 
în permisul anulat 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 

4. 
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse 
de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii 
a permisului de conducere 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 
CAPITOLUL IV 

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi 
autorizare de circulaţie pentru probe 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a 
autovehiculelor şi remorcilor: x 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă 
autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă 
autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg, inclusiv 

Abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 

70/2009 

1. 

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă 
autorizată mai mare de 3.500 kg 145 

2. 
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei 
autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent 
sau temporar 

9 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a 
autovehiculelor şi remorcilor 414 

CAPITOLUL IV1 
Taxă pentru furnizare date 

  

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

5 
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certificatelor de înmatriculare 
CAPITOLUL V 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

1. 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi 
forestiere 

15 

 
    *1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de 
servicii, care se stabileşte potrivit dispoziiilor legale. 
    *2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele 
măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 
2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de 
proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere se fac gratuit. 
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                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         Anexa nr.11 la HCL nr.2/2012 
                TRAŞC~ FLAVIUS IULIAN         
  

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU 
 
 
 
Nr 
crt 

Denumirea serviciul Taxa 

1 Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse în instanele judecătoreşti se taxează 
astfel: 

a până la valoarea de 39 lei inclusiv 2 lei 
b 39,01 - 388 lei 2 lei + 10% pt. suma 

ce depăşeşte 39 lei 
c 388,01 - 3879 lei 37 lei + 8% pt. suma 

ce depăşe]şe 388 lei 
d 3879,01 - 19395 lei 316 lei + 6% pt. suma 

ce depăşeşte 3879 lei 
e 19395,01 - 38790 lei 1247 lei + 4% pt. 

suma ce depăşeşte 
19395 lei 

f 38790,01 - 193948 lei 2023 lei + 2% pt. 
suma ce depăşeşte 

38790 lei 
g peste 193948 lei 5126 lei + 1% pt. 

suma ce depăşeşte 
193948 lei 

2 Taxa aferentă acestei contestaii nu poate depăşi suma de 
………….*)  indiferent de valoarea contestată 

194*) 

3 Aciunile şi cererile neevaluabile în bani: 
cereri pt. constatarea existenei sau neexistenei unui drept, 
făcute în cadrul art.111 din Codul de procedură civilă 

19 lei A 

- cereri în anularea sau declararea nulităii unui act juridic 12 lei 
B cereri care privesc dreptul de folosină a locuinelor sau a unor 

încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi 
cereri de ordonană preşedenială, al căror obiect nu este 
evaluabil în bani 

10 lei 

C cereri pt. stabilirea calităii de moştenitor, a masei succesorale, 
cereri de raport, cereri de reduciune a liberalităilor şi cereri de 
partaj 

19 lei 

D cereri de recuzare în materie civilă 4 lei 
E cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării 

vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile 
asiguratorii 

10 lei 

F cereri de perimare şi cereri pt. eliberarea ordonanei de 
adjudecare 

10 lei 

G contestaii în anulare 10 lei 
H cereri de revizuire 10 lei 
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I aciuni în granituire, în cazul în care nu cuprind  revendicarea 
unei poriuni de teren 

19 lei 

J aciuni posesorii şi cereri care au ca obiect servitui 19 lei 
K cereri de strămutare în materie civilă 4 lei 
L cereri pt. investirea cu formulă executorie a hotărârilor 

judecătoreşti pronunate în ară sau în alte ări şi a oricăror alte 
hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt 
executorii potrivit legii 

4 lei 

Nr 
crt 

Denumirea serviciului: Taxa 

cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin 
refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a rezolva cererea referitoare la un 
drept recunoscut de lege: 
- cererea pt. anularea actului sau, după caz, recunoaşterea 
dreptului pretins, precum şi pt. eliberarea unui certificat, 
adeverinţe sau oricărui alt înscris 

4 lei 

M 

- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită repararea 
pagubelor suferite – 10 % din valoarea pretinsă, dar nu mai 
mult de ……..*) 

39*) lei 

N cereri pt. refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, 
precum şi cereri de repunere în termen 

4 lei 

cereri pt. încuviinarea executării silite 10 lei O 
- cereri pt. emiterea somaiei de plată 39 lei 

P cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor 
şi aeronavelor 

388 lei 

cereri pt. asistenă judiciară, formulate de autorităile străine, dacă prin convenii 
internaionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit că asistena judiciară 
internaională se efectuează gratuit: 
- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 lei 

Q 

- efectuarea de comisii rogatorii 78 lei 
R cereri de înfiinare a popririi 10 lei 
T cereri pt. eliberarea de către instanele judecătoreşti de copii de 

pe hotărârile judecătoreşti, cu meniunea că sunt definitive sau 
irevocabile 

2 lei 

 cereri pt. legalizare de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, 
pt. fiecare exemplar de copie în parte 

1 leu/pagină 

1 cereri pt. eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă 
fapte sau situaii rezultate din evidenele instanelor de judecată 
ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 

1 leu 

U notificările şi somaiile comunicate prin executori judecătoreşti, 
pt. fiecare comunicare 

4 lei 

V cereri adresate Ministerului Justiiei pt. supralegalizarea 
înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate 
în străinătate 

1 leu 

W cereri adresate Ministerului Justiiei pt. autorizarea 
traducătorilor şi interpreilor 

19 lei 

4 Cererile pt. acordarea personalităii juridice, pt. autorizarea funcionării şi pt. 
înregistrarea unor persoane juriodice se taxează după cum urmează: 

A cereri pt. înregistrarea partidelor politice 39 lei 
B cereri pt. acordarea personalităii juridice Asociaiilor fără scop 

lucrativ, fundaiilor, uniunilor şi federaiilor de persoane juridice 
19 lei 
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fără scop lucrativ, precum şi pt. modificarea actelor constituive 
ale acestora 

5 Cererile formulate în domeniul drepturilor de autori şi de inventator se taxează astfel: 
A cereri pt. recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pt. 

constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, 
inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor ccuvenite pt. 
opere de artă, precum şi pt. luarea de măsuri în scopul 
prevenirii, producerii unor pagube iminente sau pt. asigurarea 
reparării acestora 

39 lei 

B cereri pt. recunoaşterea calităii de inventator, de titular de 
brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenie, din 
contractele de cesiune şi licenă, inclusiv drepturile 
patrimoniale ale inventatorului 
 

39 lei 

Nr 
crt 

Denumirea serviciului: Taxa 

6 În materie comercială, se taxează următoarele cereri: 
A cereri pt. înregistrarea sau autorizarea societăilor comerciale, 

precum şi pt. modificarea actelor constitutive ale acestora, 
cereri pt. excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare 
şi lichidare a unei societăi comerciale 

39 lei 

B cereri pt. lichidarea poziiei dominante a unui agent economic 39 lei 
C aciuni, cereri şi contestaii introduse în temeiul Legii 

nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului şi al Legii nr.83/1998 privind procedura 
falimentului băncilor 

39 lei 

D cereri pt. contestarea devizului lucrărilor reglementate de 
art.67 alin.3 din Lege nr.26/1996 (Codul silvic) 

19 lei 

7 Taxele judiciare de timbru pt. unele aciuni şi cereri referitoare la raporturilre de 
familie sunt următoarele: 

A pt. cererea de divor întemeiată pe art.38 alin.1 şi 2 din Codul 
familiei 

39 lei 

B pt. cererea de divor întemeiată pe art.38 alin.3 din Codul 
familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează 
venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ară 

8 lei 

C pt. cererile de stabilire a locuinei minorilor formulate potrivit 
art.100 alin.3 din Codul familiei, pt. cererea de încredinare a 
copiilor minori, introdusă separat de aciunea de divor, pt. 
cererile de reîncredinare a copiilor minori ulterior divorului, pt. 
aciunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai 
muli copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pt. 
cererile de încredinare a copiilor minori din afara căsătoriei 
formulate potrivit art.65 din Codul familiei 

6 lei 

8 Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi activităile notariale nr. 36/1995 se 
taxează după cum urmează: 

A cereri pt. soluionarea conflictelor de competenă dintre birourile 
notarilor publici 

8 lei 

B plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de 
îndeplinire a unui act notarial 

8 lei 

C cereri pt. supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului 
public de către Ministerul Justiiei 

4 lei 
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81 După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe 
hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.1 se taxează cu 
………..*) lei 

2*) lei 

82 Cererile formulate potrivit Legii nr. 188∕2000 privind 
executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările 
ulterioare, se taxează după cum urmează 

 

a cereri pt.soluionarea conflictelor de competenă între bitorile 
executorilor judecătoreşti 

8 lei 

b plângeri împotriva refuzului executorului judecătopresc de a 
îndeplini un act sau de a efectua o executare silită 

8 lei 

c cerere pt.supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei 
executorului judecătoresc 

4 lei 

9. Transcrierea sau după caz, intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de 
imobile, pe bază de acte sub semnătură privată şi a ordonanelor de adjudecare se 
taxează în funcie de valoarea declarată de pări în act, dar nu mai puin decât valoarea 
terenurilor şi construciilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor astfel: 

a până la 388 lei, inclusiv 4%, dar nu mai puin 
de 4 lei 

 
Nr 
crt 

Denumirea serviciului: Taxa 

b 388,01 - 1940 lei 16 lei + 3% pt. suma 
care depăşe]te 388 lei 

c 1940,01 - 3879 lei 62 lei + 2% pt. suma 
care depăşeşte 1940 

lei 
d 3879,01 - 5784 lei 101 lei + 1,5% pt. 

suma care depăşeşte 
3879 lei 

e peste 5784 lei 136 lei + 1% pt. suma 
care depăşeşte 5784 

lei 
10. Înscrierea drepturilor reale de garanie (gaj, ipotecă, 

privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul 
de creană garantat, dar nu mai mult de  

39 lei 

11 Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de 
publicitate a situaiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea 
drepturilor reale de garanie 

4 lei 

12 Aciunile şi cererile prevăzute de Decretul-Lege nr.115/1938 
pt. unificarea dispoziiilor privitoare la cările funciare şi de 
Legea cadastrului şi publicităii  
imobiliare nr.7/1996, altele decât cererile de efectuare a 
operaiunilor de publicitate 

8 lei 

13 Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării 
registrelor de transcripiuni şi inscripiuni şi, după caz, a 
extraselor sau copiilor de carte funciară  

2 lei 

14 Se timbrează cu …… cererile pt. exercitarea apelului sau 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti 

4 lei 

15 Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze 
civile adresate Ministerului Justiiei sau Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaie şi Justiie 

8 lei 
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16 Toate celelalte aciuni şi cereri neevaluabile în bani, cu 
excepia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit 
legii  

8 lei 

 
Art.2 - Anexele nr.1-11 fac parte integrant` din prezenta hot`r@re. 
 
Art.3 - Potrivit art.295 pct.11 din Legea nr.571/2003, constituie venit la bugetul local 

sumele provenite din: 
a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale; 
b) taxele de timbru prevăzute de lege; 
c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, conform anexelor 10-11 la 

prezenta. 
Sumele prevăzute la acest articol se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în 

conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. 

 
Art.4 - Potrivit art. 294 din Legea nr.571/2003, coroborate cu cele ale HG 

nr.956/2009: 
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, 

contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi 

(6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 
281 alin. (2) şi art. 290; 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 
alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) 
şi art. 290; 

c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) şi ale art. 264 
alin. (5), referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la 
comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; 

d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 
295^1, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 
240 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) - d), cu amendă de la 240 lei la 600 lei. 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei. 

(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi 
persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii 
administraţiei publice locale. 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la 
alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 
960 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei; 

- contravenţia prevăzută la alin. (4) se sancţionează cu amendă de la 1.100 la 5.450 lei. 
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a 

Guvernului. 
(8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) şi (4) li se aplică dispoziţiile legii. 
(9) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile OG nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc 
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sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de 
la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 

Art.5 - Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor, taxelor ]i a altor sume 
datorate bugetului local pentru anul 2013 ]i intr` [n vigoare la data de 01 ianuarie 2013, dat` 
la care []i [nceteaz` aplicabilitatea Hot`r@rea Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti nr. 
62/31.08.2011, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare. 

Art.6 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin compartimentele de specialitate.  

 
Hotărârea se comunică Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, copartimentelor de 

specialitate din cadrul prim`riei ]i Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea ]i se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare. 

 
 

PRESEDINTE SEDIN|~, 
TRA}C~ FLAVIUS IULIAN 

 
CONTRASEMNEAZ~, 

SECRETAR, 
Nicolae Gorgan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Băile Olăneşti, 07 ianuarie 2013. 


