ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA GALBINASI
CONSILIUL LOCAL GALBINASI

HOTARARE
privind stabilirea si aprobarea impozitelor , taxelor locale
precum si a taxelor extrajudiciare de timbru pentru anul fiscal 2011
Consiliul local Galbinasi, judetul Buzau tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor
proprii ale bugetului local pentru anul 2011 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice
locale, pe de-o parte precum si conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte ;
Avand in vedere:
 Art. 9 pct. 3 din Cota europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985 si ratificata prin Legea nr. 199 / 1997;
 Art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, rep. ;
 Art. nr. 20 alin. 1) lit b) si art. 27 din Legea nr. 273/29.06.2006 , privind finantele publice locale , cu
modif. si compl. ulterioare ;



Titlul IX – Impozite si taxe locale din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile ulterioare;
 Legii nr. 117/1999 , privind taxele extrajudiciare de timbru , cu modificarile si completarile
ulterioare ;
 Hotararea Guvernului nr. 956 / 19.08.2009 , privind nivelurile pentru valorile impozabile ,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si amenzile aplicabile
incepand cu anul fiscal 2010 ;
 Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ;
 Expunerea de motive a primarului inregistrata la nr. 7308/ 13.12.2010;
 Raportul de avizare intocmit de contabilul primariei inregistrat la nr.73111/ 13.12.2010 ;
 Raportul de avizare intocmit de comisia comisiile pentru activitati economico-financiare , de
munca , agricultura , administrarea domeniului public si privat al comunei , urbanism si
protectia mediului din cadrul Consiliului local Galbinasi nr.36/ 13.12.2010 ;
Analizand Planul Urbanistic General aprobat prin Hotararea Consiliului local Galbinasi nr.
53/1999 si Hotararea Consiliului local Galbinasi nr. 14/ 2003, privind delimitarea zonelor in comuna
Galbinasi.
In temeiul art. 45 alin 2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale , rep;
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HOTARASTE:
CAP. I :
Impozitul si taxa pe cladiri
Art.1:
Orice persoana fizica sau juridica care are in proprietate o cladire pe raza comunei
Galbinasi, datoreaza anual catre bugetul local impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care
prezentul capitol prevede altfel.
Art.2: Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirile prevazute la art. 250, alin.1) – 3) din
Legea nr. 571 / 2003 – Codul Fiscal.
Art.3 :(1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare de 0,1 %, dar nu mai mult la valoarea impozabila a cladirii.
(2). Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite
desfasurate a cladirii, exprimata in matri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul urmator:

TIPUL CLADIRII

A . Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, caramida
arsa, piatra naturala sau alte materiale asemanatoare
B. Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta,
valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare
C. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri,
avand peretii din beton, caramida arsa, piatra sau alte
materiale asemanatoare
D. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri,
avand peretii din lemn, caramida nearsa, valatuci, sipci
sau alte materiale asemanatoare
E. In cazul contribuabililor care detin la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol , la demisol si/sau la
mansarda , utilizate ca locuinta , in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute la lit. A-D
D. In cazul contribuabililor care detin la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol , la demisol si/sau la
mansarda , utilizate utilizate in alte scopuri decat cea de
locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la
lit. A-D
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NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2011
Cladire cu
Cladire fara
instalatii de apa, instalatii de apa,
canalizare,
canalizare,
electricitate si
electricitate si
incalzire
incalzire
(lei/mp)
(lei/mp)
669

397

182

114

114

102

68

45

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii
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3). Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, prin inmultirea
sumei determinate conform alin. 1) si 2) cu coeficientul de corectie corespunzator zonelor si
rangului localitatii, stabilite prin Hotararea Consiliului local Galbinasi nr. 14/2003.
4). Valoarea impozabila a cladirii , determinate in urma aplicarii prevederilor alin. 1-3 se reduce
in functie de anul terminarii acesteia , dupa cum urmeaza :
a) cu 20 % , pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta ;
b) cu 10 % , pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 ani inclusive la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ;
5) In cazul cladirii utilizate ca locuinta , a carei suprafata construita depaseste 150 metri patrati ,
valoarea impozabila a cesteia , determinate in urma aplicarii prevederiloralin. 1-)-4) , se majoreaza
cu cate 5 % pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune acestia .
6) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta
se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări
Art. 4(1) : Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit
pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin
succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum
rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au
domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul
declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art.5 (1) : In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare de 1,5 % asupra valorii de inventar a cladirii.
2). In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii,
valoarea impozabila se reduce cu 15 %.
3). In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anterior anului fiscal de
referinta, cota impozitului pe cladiri este de 10 % si se aplica la valoarea de inventar a cladirii, pana
la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice.Fac exceptie cladirile care
au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin.
(2). .
Art.6 (1) : Orice persoana care dobândeşte, construieste sau înstrăinează o clădire pe raza comunei
Galbinasi are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al Primariei
Galbinasi , în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
(2) Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi
efectuată pana când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice
creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al
unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasata clădirea sau al celei unde isi are domiciliul
fiscal contribuabilul în cauza, cu termene de plata scadente pana la data de întâi a lunii următoare

D.P./3 ex.

3

celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul
fiscal emis de compartimentul de specialitate al Primariei Galbinasi . Actele prin care se înstrăinează
clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
Art. 7 (1) : Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la data de 31 martie si
30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului 2011 , se acorda o bonificaţie de pana la 10% .
(3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local al comunei Galbinasi de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv , se plăteşte integral pana la
primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe
clădiri cumulate .
CAP. II :
Impozitul si taxa pe teren
Art. 8 : (1) Orice persoana care are teren in proprietate pe raza comunei Galbinasi datoreaza anual
la bugetul local al comunei Galbinasi impozit pe teren, exceptand cazurile prevazute de art. 257
din Legea nr. 571 / 2003 – Codul Fiscal.
"(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren
prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei Galbinasi .
(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privată a statului ori a comunei Galbinasi ,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau de folosinta, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
Art. 9 (1) : Impozitul pe teren se stabileste in functie de rangul localitatii conform Legii nr. 351/
2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national, cu modificarile si
completarile ulterioare, si a delimitarii zonelor si a stabilirii numarului acestora dupa cum urmeaza:
A. In intravilan: se mentine delimitarea zonelor facute prin art. 2 lit. a) din H.C.L. nr. 14 /
2003;
B. In extravilan: se stabilesc 4 (patru) zone dupa cum urmeaza:
I. Zona A – Terenurile extravilane care se invecineaza cu DN 2B situate in tarlalele :
T. 5, T. 14, T. 15 si T. 16;
II. Zona B – Terenurile extravilane care se invecineaza cu DN 2B situate in tarlalele : T. 8
si T. 9;
III. Zona C – Terenurile extravilane care se invecineaza cu DN 2B situate in tarlaua :T. 19;
IV. Zona D – Terenurile extravilane situate in tarlalele care nu au fost prevazute la pct. I, II
si III.
(2). În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel :
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NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2011
Zona in cadrul
localitatii
A
B
C
D

O
7.404
6.148
4.648
3.180

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
I
II
III
IV
6.148
5.401
4.681
0,0636
4.648
3.768
3.180
509
3.180
2.385
1.511
382
1.511
1.261
880
249

V
508
382
254
127

(3). În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de
folosinta decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut la alin. (5).
(4). Numarul de metri patrati de teren se inmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul
tabel:
Nr.
Zona
zona (lei/mp)
crt.
Categoria de folosinta
A
B
C
D
1. Teren arabil
20
15
13
11
2. Pasune
15
13
11
9
Faneat
3. Faneata
15
13
11
9
4. Vie
33
25
20
13
5. Livada
38
33
25
20
6. Padure sau alt teren cu vegetatie
20
15
13
11
forestiera
7. Teren cu ape
11
9
6
X
8. Drumuri si cai ferate
X
X
X
X
9. Teren neproductiv
X
X
X
X
(5). Suma stabilita conform alin.(4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut
in urmatorul tabel:
Rangul localitatii
Coeficientul de corectie
0
8,00
I
5,00
II
4,00
III
3,00

IV

1,10

V
1,00
(6). Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea
de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(5) numai
dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
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b) au înregistrate în evidenta contabila venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate prevăzut la lit. a).
( 7) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale,
datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2).
( 8) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel,
inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.251 alin. 5) din Legea nr. 571 /
2003 cu modificarile si completarile ulterioare:

Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1
9.
10.

Categoria de folosinta
1
Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta
la nr. crt.5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr.crt. 6.1.
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera, cu exceptia celui prevazut
la nr. crt. 7.1
Padure in varsta de pana la 20de ani
si padure cu rol de protectie
Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

Zona (lei RON / ha)
A

B

C

D

22
36
20
20
40

20
34
18
18
38

18
32
16
16
36

16
30
14
14
34

X
40

X
38

X
36

X
34

X
12

X
10

X
8

X
6

X

X

X

X

Art.10 : Plata impozitului pe teren si a taxei pe teren :
(1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în doua rate egale, pana la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificaţie de pana
la 10% .
(3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pana la primul termen de plata. În cazul
în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat .
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Art. 11 (1) : Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a
titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de
folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaraţia facuta sub semnatura
proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit
normelor prevăzute la art. 293 din Codul fiscal , sub sancţiunea nulităţii.
(2) Atât în cazul clădirilor, cat şi al terenurilor, dacă se constata diferenţe între suprafeţele
înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii
fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de
cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidentele fiscale, în registrul
agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de
întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea
respectiva, ca anexa la declaraţia fiscală.

CAP .III
Impozitul pe mijloacele de transport
Art.12 : Orice persoana care are domiciliul, sediul sau punct de lucru pe raza comunei Galbinasi si
detine in proprietate un mijloc de transport datoreaza la bugetul local o taxa anuala pentru mijlocul
de transport, exceptand cazurile prevazute de art. 262 din Legea nr. 571 / 2003- Codul Fiscal.
Art. 13(1) : În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc
sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijloc de transport

lei / 200 cmc sau fractiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme
cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc
inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între
1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între
2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv

36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între
2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de
peste 3.001 cmc

145

6. Autobuze, autocare, microbuze

24
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7. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu
masa totala maxima autorizata de pana la
12 tone inclusiv

30

8. Tractoare inmatriculate

18

(2).In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50 % din taxa pentru motociclete,
motorete si scuterele respective.
(3)*. In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12
tone, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata

I. Vehicule cu doua axe
Masa de peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone
Masa de peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone
Masa de peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone
Masa de peste 15 tone
II. Vehicule cu trei axe
Masa de peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone
Masa de peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone
Masa de peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone
Masa de peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone
Masa de peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
Masa de peste 25tone
III. Vehicule cu patru axe
Masa de peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
Masa de peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone
Masa de peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone
Masa de peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone
Masa de peste 31 tone

Taxa (lei ) - 2011
Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatica sau
echivalent recunoscut

Vehicule cu un alt
sistem de suspensie

x

x

100
110
167
235
x
110
120
216
280
284
432

110
167
235
533
x
120
216
280
284
443
671

280
284
443
704
704

284
443
704
1.044
1.044

(4)*. In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulate sau tren rutier) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este
egala cu suma corespunzatoare tabelului urmator:
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Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata

I. Vehicule cu 2+1 axe
Masa de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone
Masa de peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone
Masa de peste 16tone, dar nu mai mult de 18 tone
Masa de peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone
Masa de peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone
Masa de peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone
Masa de peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
Masa de peste 25 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
Masa de peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
Masa de peste 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone
Masa de peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone
Masa de peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone
Masa de peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone
Masa de peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone
Masa de peste 33 tone, dar nu mai mult de 36tone
Masa de peste 36 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
Masa de peste 36 tone, dar nu mai mult de 38tone
Masa de peste 38 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
Masa de peste 36 tone, dar nu mai mult de 38tone
Masa de peste 38 tone, dar nu mai mult de 40tone
Masa de peste 40 tone
V. Vehicule cu 3+3 axe
Masa de peste 36 tone, dar nu mai mult de 38tone
Masa de peste 38 tone, dar nu mai mult de 40tone
Masa de peste 40 tone

Taxa (lei ) - 2011
Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatica sau
echivalent recunoscut

Vehicule cu un alt
sistem de suspensie

x
100
110
120
130
140
150
189
340

x
110
120
130
140
150
189
340
597

120
136
224
329
397
651
904

136
224
329
397
651
904
1.373

X
719
1.001

X
1.001
1.361

636
883
1.221

883
1.221
1.806

362
437
653

437
653
1.040

(5)*. In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de
autovehicule prevazuta la alin.(5), taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma
corespunzatoare tabelului urmator:

D.P./3 ex.

9

Masa totala maxima autorizata
a) Pana la 1 tona inclusiv
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Taxa (lei)
2011
7,00
24,00
37,00
46,00

(6)*. In cazul mijloacelor de transport pe apa, taxa pe mijlocul de transport este egala cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator:
Mijlocul de transport pe apa
1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru
uz si agrement personal
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri
3. Barci cu motor
4. Nave d esport si agreement *)
5. scutere de apa
a) pana la 500 CP
b) peste 500 CP, dar nu mai mult de 2.000 CP inclusiv
c) peste 2000 CP, dar nu mai mult de 4.000 CP inclusiv
d) peste 4000 CP
8. Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din
aceasta
9.Ceamuri, slepuri si barje fluviale :
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500tone inclusiv
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500tone, dar nu
mai mult de 3000 tone inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000tone

Taxa (lei)
2011
15
40
150
800
150
400
650
1.000
1 .600
130
X
130
200
350

(7) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui
mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura
achizitie sau alt document similar .
(8) Nu se aplica taxa asupra mijloacele de transport ale persoanelor juridice , care sunt utilizate
pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban , inclusive transportul de
pasageri in afara localitatii , daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public .
Art. 14 (1) : Orice persoana care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau isi schimba
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul
de transport, la compartimentul de specialitate al Primariei comunei Galbinasi , în termen de 30 de
zile inclusiv de la modificarea survenită .
(2) Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate
fi efectuată pana când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu
are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite
bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu
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termene de plata scadente pana la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea.
Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de
specialitate al Primariei comunei Galbinasi . Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport
cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
Art. 13: (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în doua rate egale, pana la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an
de către contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o
bonificaţie de pana la 10% inclusiv .
(3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicita înmatricularea temporară a
mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia sa achite integral, la data
solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în
care se înmatriculează şi pana la sfârşitul anului fiscal respectiv.
(4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioada care depăşeşte data de 31 decembrie a
anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia sa achite
integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioada care se sfârşeşte înainte de data de 1
decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi
a lunii următoare celei în care expira înmatricularea.
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice şi juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pana la primul termen
de plata. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru
care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei
se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora .
CAP.IV
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Art. 14(1) : Orice persoana care trebuie sa obtina un certificate, aviz sau alta autorizatie prevazuta
in prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest capitol la Compartimentul de
specialitate al Primariei inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.
(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi
folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructii.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice,
ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaz si petrol, precum si
altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de
excavatie cu o valoare de 7 lei.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in
vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este
egala cu 3 % din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare santier.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori
campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
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(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire chioscuri ,tonete,cabine,spatii de expunere,
situate pe caile si spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a
firmelor si a reclamelor este de 7 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele
prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor
de constructie, inclusiv instalatiile aferente.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este
egala cu 0,1 % din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului
pe cladiri.
(9) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este
egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiala.
(10) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri, autorizatii si
bransamente la retelele publice de gaze, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se
stabileste in cuantum de 11 lei pentru fiecare record.
(11) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre primarul comunei este in cuantum de
13 lei.
(12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste in
cuantum de 8 lei.
Art.15 .: Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism :
Suprafata pentru care se obtine
certificatul de urbanism
a Pana la 150m.p. inclusiv
)

Taxa (lei)
2010
5,00

b
)

Intre 151 m.p. si 250 m.p. inclusiv

6,00

c
)

Intre 251 m.p. si 500 m.p. inclusiv

8,00

d
)

Intre 501 m.p. si 750 m.p. inclusiv

10,00

e
)

Intre 751 m.p. si 1000 m.p. inclusiv

12,00

f
)

Peste 1000 m.p.

12,00+0,01 lei/m.p. pt. fiecare m.p.
peste 1000 m.p.

Art. 16 (1) : Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice
este stabilita, incepand cu data prezentei , in suma de 13 lei.
(2) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, pana la data de 31 decembrie a anului în curs pentru
anul următor. Taxa de viza reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).

(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste cu data prezentei, in
suma de 17 lei.
(4) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificarii activităţilor din economia nationala CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 -
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restaurante şi 5540 baruri, datorează bugetului local al comunei , în a cărui raza administrativ teritorială se
afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica, astfel :
A) pentru restaurante - clasa 5530 : 2.000 lei RON / an ;
B) pentru baruri – clasa 5540 : 300 lei RON / an .
(5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica, în cazul în care comerciantul
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul comunei Galbinasi , în a cărui raza de
competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare .

(6) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de Consiliul local se stabileste cu data prezentei la 28 lei pentru fiecare
m.p. sau fractiune de m.p.(de Harta).
(7) Taxa pentru eliberarea certificatului de producator se stabileste cu data prezentei in cuantum
de 69 lei.
Art. 17 : Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru
cazurile prevazute de art. 269 din Legea nr. 215 / 2003 – Codul Fiscal.
CAP. V
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Art. 18 (1) : Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate in locuri publice se calculeaza
anual , prin inmultirea numarului de metri patrati sau fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului
pentru reclama sau publicitate cu sumele stabilite de consiliul local astfel
a) in cazul unui afisaj in care persoana deruleaza o activitate economica , suma este de 28 lei .
b) in cazul oricarui alt panou , afisj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate , suma
este de 20 lei .
(2) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa
depuna o declaratie anuala la compartimentul financiar-contabil al Primariei .
Art. 18 (1) : Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate pe raza comunei
Gabinasi in baza unui contract sau a unui altfel de intelegere incheiata cu alta persoana , datoreaza la
bugetul local plata unei taxe pentru servicii de publicitate , cu exeptia serviciilor de reclama si
publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale .
(2) : Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% la
valoarea serviciilor de reclama si publicitate .
(3) Institutiile publice nu datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama .
CAP. VI :
Impozitul pe spectacole
Art. 19 : Orice persoane care organizeaza o manifestare artistica , o competitie sportiva sau o
activitate distractiva in comuna Galbinasi are obligatia de a plati la bugetul local , impozitul prevazut
in prezentul capitol , denumit impozit pe spectacol .
Art.20 : (1) Cu exceptiile prevazute la art. 21 , impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea
cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor .
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(2) In cazul unui spectacol de teatru , ca de exemplu o piesa de teatru , balet , opera , opereta ,
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala , prezentarea unui film la cinematograf , un
spectacol de circ sau orice competitie sportiva , cota de impozitare este de 2% .
(3) In cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la alin . 2) , cota de impozitare
este egala cu 5% .
(4) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite
de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile , conform contractului scris intrat in vigoare
initea vanzarii biletelor de intrare sau abonamentelor .
Art. 21 : (1) In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o
videoteca sau discoteca , impozitul pe spectacol se calculeaza pe baza suprafetei incintei .
(2) Impozitul pe spectacol se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica si activitate
distractiva , prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei discotecii sau videotecii , astfel
- in cazul discotecilor , suma este de 2 ( doi) lei ;
- in cazul videotecilor , suma este de 3 (trei) lei ;
(3) Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite , potrivit alin. 1) si 2) cu
coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, precizat in tabelul urmator:
Rangul localitatii
0
I
II
III
IV
V

Coeficient de corectie
8,00
5,00
4,00
3,00
1,10
1,00

Art. 22 : Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 , inclusiv , a lunii urmatoare
celei in care a avut loc spectacolul .
CAP. VII :
Alte taxe locale :
Art. 23 : Pentru utilizarea temporara a locurilor publice , inclusiv pentru comertul stradal se
stabileste taxa de 5 lei Ron / ZI .
Art. 24 : Pentru detinerea si utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtineriid de venituri
care folosesc infrastructura publica local pe raza comunei localitatii , se stabileste taxa de 20 lei
RON / an :
Nr. crt.
Lista cuprinzand vehiculele lente
1.
Autogreder
2.
Autocositoare
3.
Autoexcavator(excavator cu autosasiu)
4.
Autoscreper
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Autostivuitor
Buldozer pe pneuri
Combina agricola pentru recoltat cereale si furaje
Compactor autopropulsat
Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa
Excavator cu racleti pentru sapat santuri
Excavator cu pneuri
Freza autopropulsata pentru canale
Freza autopropulsata pentru pamant
Freza rutiera
Incarcator cu o cupa pe pneuri
Instalatie autopropulsata de sortare – concasare
Macara cu greifer
Macara mobile cu pneuri
Macara turn autopropulsata
Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente
Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri
Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
Masina autopropulsata pentru forat
Masina autopropulsata pentru turnat asphalt
Plug de zapada autopropulsat
Sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemn
Tractor pe pneuri
Troliu autopropulsat
Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
Vehicul pentru marcarea drumurilor
Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

Art. 25 : Taxe diverse :
a) taxa pentru insamantari artificale 20 lei ;
b) taxa pentru executat copii Xerox format A4 : 0,2 LEI / pagina .
Cap. VIII :
Scutiri si facilitati
Art. 26 : Facilităţi pentru persoane fizice :
(1) Impozitul pe cladiri , impozitul pe teren , taxa asupra mijloacelor de transport , taxa pentru
eliberarea certificatelor , avizelor si autorizatiilor nu se aplica pentru :
a) veteranii de razboi ;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6
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martie 1945 , precum si celor deportate in strainatate ori constituite prizonieri , rep. , cu
modificarile ulterioare , precum si in alte legi .
c) impozitul pe cladiri , impozitul pe teren si taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica
persoanelor fizice prevazute la art. 6 si art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990 privind
cinstirea eroilor –martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora , ranitilor , precum si
luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 , rep. , cu modificarile si
copletarile ulterioare .
d) impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor
veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit .
e) impozitul pe cladiri , impozitul pe teren , taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare
pentru activitati economice si viza anuala a cestora nu se aplica pentru persoanele cu
handicap grav sau accentuat .
f) in cazul unei cladiri , al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o
persoana fizica prevazuta la lit. a)-e) , scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile
detinute in comun de soti .
g) scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de
persoanele fizice prevazute la lit. a)-e) .
h) scutirea de la plata impozitului pe terenul intravilan si extravilan se aplica persoanelor
prevazute la lit. a) – e) .
i) persoanele invalide gradul I , care beneficiaza de scutirea la plata impozitului doar terenului
aferent cladirii utilizate ca domiciliu .
(2) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:
a) clădirea este o locuinta noua, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; sau
b) clădirea este realizată pe baza de credite, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
(3 ) Scutirile de impozit prevăzute la alin. (2 ) se aplica pentru o clădire timp de 10 ani de la data
dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al
acesteia.
(4) scutirile de la plata impozitului prevazute la lit. a)-e) se aplica unei persoane incepand cu prima
zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii
CAP. IX :
Taxele extrajudiciare de timbru
Art. 27 : Se aproba nivelul taxelor extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor de orice
fel , altele decat cele eliberate de instante , ministerul Justitiei , Parchetul de pe langa Curtea
Suprema de Justitie si de notarii publici , pentru inmatricularea autovehiculelor si a remorcilor ,
precum si alte servicii prestate de Primaria comunei Galbinasi conform Anexei la prezenta hotarare.
Art. 28: (1) Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. 1 si 2 constituie venituri la bugetul
local .
(2) Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. 3 constituie venituri la bugetul statului .
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CAP. X :
Dispozitii finale
Art.29 : Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011 se vor modifica ulterior numai
in baza prevederilor legale .
Art.30 : Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale :
(1) Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Galbinasi
sunt responsabile pentru stabilirea , controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale , precum si a
amenzilor si penalitatilor aferente .
(2) În vederea clarificarii şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor , compartimentul de
specialitate al Primariei comunei Galbinasi are competenta de a solicita informaţii şi documente cu relevanta
fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile , potrivit legii .

Art. 31(1) Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 571/2003 , de aprobare a
Codului Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare si cu Normele de aplicare a Codului Fiscal.
(2) : La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.L. Galbinasi nr.61 din 30.10.2009,
H.C.L. Galbinasi nr.61 din 30.10.2009 , precum si orice alte prevederi anterioare , contrare prezentei
hotarari .
Art. 32 : (1) Primarul comunei asigura publicarea prezentei hotarari in presa locala si in Monitorul
Oficial al Consiliului judetean Buzau .
(2)
Prezenta hotarare se comunica Institutia Prefectului Jud. Buzau si se va aduce la cunostinta
cetatenilor prin afisare la sediul Primariei , prin grija secretarului comunei .
(3)
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul gratuit al
cetatenilor la informatii privind impozitele si taxele locale .
Art. 33 : Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2011.
Presedinte de sedinta ,
Zamfir Eleonora

Contrasemneaza
Secretar
Jr. Pavel Diana Mariana

Nr.
41 / 14.12.2010
Aceasta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi pentru , 0 abtinere si 0 voturi impotriva .

ANEXA
la Hotararea Consiliului local Galbinasi nr. 41/ 14.12.2010
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LISTA TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridica

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel ,
altele decat cele eliberate de instante , Ministerul Justitiei si
Libertatilor Cetatenesti , Parchetul de pe langa Curtea
Superioara de Justitie si de notarii publici, precum si ptr.alte
servivii prestate de unele institutii publice
1.1.Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si
locale , de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat,
care in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite
situatii de fapt , a certificatelor , adeverintelor si a oricaror alte
inscrisuri prin cere se atesta un fapt sau o situatie , cu exceptia
acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de
timbru mai mare.
1.2.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe
cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
1.3.Certificarea ( transcrierea ) transmisiunii proprietatii asupra
animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate .
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
1.5. Inregistrarea , la cerere , in actele de stare civila a schimbarii
numelui si a sexului .
1.6. Inregistrarea , la cerere , in actele de stare civila a desfacerii
casatoriei .
1.7. Transcrierea , la cerere, in registrele de stare civila romane, a
actelor de tare civila intocmite de autoritatile straine .
1.8.Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere, a actelor de
stare civila
1.9.Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute
sustrase, distruse sau deteriorate .

D.P./3 ex.

NIVELURILE
AJUSTATE
PENTRU ANUL2011
APROBATE PRIN
H.C.L.
GALBINASI

X

2 lei

X
2 lei
2 lei
X
2 lei
4 lei
13 lei
2 lei
2 lei
2 lei
2 lei
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CAP. 2
Taxe
de inmatriculare a autovehiculelor si
remorcilor , autorizare provizorie de circulatie si autorizare de
circulatie pentru probe.
2.1.Taxe de inmatriculare permanenta
autovehiculelor si remorcilor .
A)

sau

temporara

a

autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata
de pana la 3.500 Kg inclusiv.

B) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata
mai mare de 3.500 Kg.
2.2.
Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor
si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar
2.3.Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor
si remorcilor

D.P./3 ex.

X

X
52 lei
125 lei
8 lei
357 lei
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